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En ik hijs de vlag
en ik strijk de vlag
en hijs de vlag
en strijk de vlag
en ik woeker met
haar kleuren
Bernardo Ashetu: Yanacuna
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Ter Inleiding
Om het niet te mooi te maken en niet af te glijden naar een literaire
verbeeldingswereld, die het verst verwijderd verleden, de kindertijd, gewoonlijk
pleegt op te doffen, doe ik iets wat ik eigenlijk niet behoor te doen. Ik ga te rade bij
een reeks vraaggesprekken die Jos de Roo van de Wereldomroep in 1982 met mij
heeft gevoerd en op de bandrecorder heeft opgenomen. Dat was nog voor de aandrift
om te gaan schrijven mij had bevangen. De verwoording van wat toen bij mij
bovenkwam is loslippig, onvolledig, niet doordacht en ongeordend. Ze is, hoe kan
het ook anders, beslist geen kindertaal, maar probeert wel vanuit een afstand van
meer dan zestig jaar iets van het kinderlijk bewustzijn zoals mij dat is bijgebleven
te benaderen. Hoewel ik niet van plan ben deze autobiografie in chronologische
volgorde te schrijven - ik volg liever de alineaire zwenkingen van mijn geest - acht
ik het toch nodig mij bij de aanvang van dit geschrift op deze manier aan de lezer
voor te stellen. Daarbij ga ik niet zover terug als Ingmar Bergman in zijn autobiografie
Laterna Magica heeft gedaan, waarvan de eerste zin luidt: ‘Bij mijn geboorte in juli
1918 had moeder de Spaanse griep, zodat ik er niet al te best aan toe was en daarom
kreeg ik een nooddoop in het ziekenhuis.’ Ik daarentegen herinner me totaal niets
van dat eerste begin; het resultaat van de besnijdenis op mijn achtste dag is tot op de
dag van vandaag waarneembaar en onvervreemdbaar, niet het gebeuren zelf. Hoe
anders is dat bij Bergman, hij herinnert zich ‘de stank van mijn excrementen en urine,
mijn natte schrijnende kleren, het zachte schijnsel van de nachtlamp, de deur naar
een aangrenzend vertrek, die op een kier stond, de diepe ademhaling van mijn
kindermeisje, zachte voetstappen, fluisterende mensen, de zonnereflexen in de
waterkaraf.’ Ik heb er de grootste bewondering voor, maar moet er niet aan denken
wat we allemaal te lezen zullen krijgen als zijn
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voorbeeld navolging vindt. Toen Jos de Roo mij vroeg om terug te denken is ons
gesprek aldus begonnen:
Vertellen over mijn jeugd? Dan moet ik wel heel diep teruggraven, want ik ben op
28 november 1913 geboren. Maar dat herinner ik mij natuurlijk niet, dat is een feit
dat ik later te weten ben gekomen.
De Roo: Als je aan je vroegste jeugd terugdenkt, wat komt er dan eerst: geuren,
geluiden, reuk, kleuren?
Geuren, ja, daar denk je eigenlijk niet over na, maar wat heb je op zo'n erf?
Advocatenbomen, manjebomen, birambi, je had wat groenten, tajawiri en je had
bloemen. Mijn moeder maakte een onderscheid tussen ouderwetse en gewone
bloemen. Bepaalde bloemen noemde ze ouderwetse. Waarom weet ik niet, misschien
omdat je die maar zelden zag. Ja, die bloemen hadden natuurlijk allemaal wel geuren.
Maar om nou te zeggen dat geuren mijn diepste herinneringen inhouden. De
Gravenstraat waar we woonden is nu helemaal geasfalteerd, vroeger was hij vol met
flamboyants, acacia's noemden wij ze, want flamboyant zeiden we niet. Met al die
grote wortels, het is misschien moeilijk voor het verkeer, maar ze waren eigenlijk
prachtig en het ruiste, want die acacia's hebben van die bonen, die sloegen tegen
elkaar aan 's middags als de wind woei. Het is niet alleen geur, je ziet het samen, het
valt samen, want het is het zachte geluid, het is de geur en het is de kleur. Ik denk
dat het bij mij geen verschil maakt, ik kan die indeling niet maken.
De Roo: Hoe was je ouderlijk huis, kun je je daar nog iets van herinneren?
Ja, natuurlijk kan ik me dat herinneren, want ik ben er geboren, en ben er gebleven
tot ik op mijn veertiende jaar naar Holland ben gegaan. Maar goed, je vraagt me dus:
Hoe
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was mijn ouderlijk huis? Groot en ook wel een beetje geheimzinnig. Wij woonden
op de eerste verdieping, beneden was verhuurd, daar woonden onder anderen dokter
Van Leesten, een tandarts, en later de heer Rens, een leraar Engels en ten slotte
woonde er mijn grootvader, Bennie Morpurgo. Hij was vroeger districtscommissaris
van Saramacca en ik bewonderde hem geweldig. Voor hij bij ons kwam wonen,
woonde hij op de hoek van de Oranjestraat en de Gravenstraat, waar nu het parket,
het ministerie van Justitie is. Zijn vrouw was gestorven en hij hield er een aantal
dieren op na die hij exporteerde naar alle mogelijke dierentuinen. Dus daar op dat
grote erf van hem had je luiaards en apen en slangen en alle mogelijke soorten beesten,
miereneters herinner ik me ook heel goed en vooral veel apen. Die grootvader van
mij was een heel bijzondere man. Hij had een enorme eruditie. 's Middags,
bijvoorbeeld, tijdens zijn middagslaap, dan lag hij in zo'n Indiaanse hangmat, maar
als hij wakker werd had hij altijd een Frans tijdschrift bij de hand, La petite
Illustration, daar was hij erg op gesteld en dan las hij Franse toneelstukken. Hij was
heel anders dan de andere mensen die ik kende, die deden dergelijke dingen niet.
Die lazen de kranten, De Banier van de Waarheid en Recht van P.A. May of De West
van Meneer Kraan, de voorganger van David Findlay, of De Surinamer van de
Wijngaardes, of af en toe het weekblad De Periscoop van meneer Azijnman, waar
alle mogelijke historische dingen in stonden, ook van de gebroeders Penard over de
Indianen. Maar mijn grootvader had een andere allure, die verbreedde dat veld.
De Roo: Terugkomend op het ouderlijk huis. Je hebt nu die benedenetage en de
achtereenvolgende bewoners beschreven. Hoeveel kamers had jullie woonafdeling?
Nou, er was een enorme slaapkamer, daar sliepen mijn vader en moeder. En toen we
heel klein waren sliepen mijn broer Raymond en ik in dezelfde slaapkamer. Er was
een eetkamer
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en een ontvangstkamer, die noemden we de zaal en dan was er ook nog een zaal waar
nooit iemand kwam. Dat was een soort sierkamer zou je kunnen zeggen. Daar werden
wat mooie spullen opgeslagen. Er stonden twee kolossale schommelstoelen, dat
waren van die onbegrijpelijke meubelstukken die nergens voor dienden en waar je
echt niet op kon schommelen. De gewone schommelstoelen stonden in de eetkamer.
We hadden geen groot balkon, wel een prettig balkon. Luchtig, in de vooravond
schoof mijn moeder, ze hield niet zo van uitgaan, naar het balkon toe en dan luisterden
we naar de grammofoonplaten die de bisschop, die vlak tegenover ons woonde,
draaide. De bisschop heette Van Roosmalen en die was een groot liefhebber van
klassieke muziek. Wij genoten zonder zelf platen te hebben op die manier met hem
mee. De bisschop gaf ons bovendien van alles aan. De klok, op een of andere wijze
hadden we een klok die nooit goed liep, en mijn moeder keek altijd naar de lichten
van de bisschop. Wanneer het licht in de kapel aanging dan wist ze precies: O, zo
laat is het. En zo leefden we naar elkaar toe.
De Roo: Terug naar grootvader Morpurgo met wie je wel grote affiniteit had. Wat
is concreet de eerste herinnering die nog in je gedachten zit?
Dan ben ik in de Eerste Wereldoorlog. Daar weet ik natuurlijk niets van, ik was veel
te klein. Maar ineens kwamen er berichten en foto's en prenten van een enorme
hongersnood in Rusland, 1917 begin 1918, allemaal plaatjes van kinderen met van
die opgezwollen buiken. Nou, toen was er in Suriname een hulpactie en die actie
bestond eruit dat we postzegels gingen verzamelen. We gingen postzegels dus overal
rechts en links ophalen, iedereen werd gevraagd: ‘Heb je nog wat?’ en de laden
gingen open en van brieven werden ze afgescheurd en dan herinner ik me dat ik 's
avonds onder leiding van mijn grootvader aan tafel zat met een grote kom met water,
dan werden de postzegels van de enveloppen geweekt
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en stuk bij stuk gedaan in de kleine zakjes van vioolsnaren, dus Engeland bij Engeland,
Frankrijk bij Frankrijk, Brits-Guyana bij Brits-Guyana.
Dat vraaggesprek is een hele tijd doorgegaan en een deel daarvan is in een ietwat
bewerkte en verkorte vorm in het boek Oost en West en Nederland van Jos de Roo
terecht gekomen. Dat was wel nodig ook, want om de aantrekkelijkheid van de
uitzending voor de luisteraar in Suriname te verhogen had De Roo me gevraagd om
zover mijn geheugen reikte zoveel mogelijk namen van Surinaamse personen en
dingen te noemen. Daar had hij niets exotisch mee voor, integendeel, het was eerder
om het vraaggesprek in te krimpen tot een intiem onderonsje. Het is niet mijn
bedoeling om bij het schrijven van dit egodocument mij ten tweeden male aan zo'n
vraaggesprek te onderwerpen. Hoe dan ook, de Ik, de schrijver, converseert met de
Ik, het lijdend voorwerp, en die laatstgenoemde onthult tegenover de eerstgenoemde
wat hem zoal in zijn leven heeft beziggehouden. Er is, zegt P. Spigt in zijn boek Het
ontstaan van de autobiografie in Nederland ‘een schrijvende Ik en een beschreven
Ik, moeizaam aan elkaar overgeleverd.’ Dat doet me denken aan Paul van Ostayens
gedicht van Rodica en Dodica waren aan elkaar gebonden en inderdaad er zit wel
wat in. Het is vertellen en graven tegelijkertijd, de diepte van het graafwerk hangt
van de persoonlijkheid van de auteur af. De een is introvert, de ander exhibitionist,
weer een ander daartussenin. Ik voor mij voel niets voor een openbare biecht, een
aflaat behoef ik niet. Als het zo mocht zijn dat de meeste autobiografieën ter
zelfrechtvaardiging zijn geschreven dan gaat dat voor mij niet op. Zelfrechtvaardiging
voor en tegenover wie? Voor God? Mijn diepste geloof is mijn ongeloof. Dat ik een
vage religiositeit eropna houd, die nauwelijks meer is dan het zoeken naar wat
meerwaarde in dit leven, kun je met de beste wil van de wereld geen godsbesef
noemen. En als geen god er aan te pas komt, wie dan wel. Vrouw, kinderen, vrienden,
vijanden, ze zullen voor zover ze
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in mij belang stellen, wel een beeld van mij hebben gevormd, ongeacht wat ik in dit
geschrift naar voren zal brengen. Intieme details van mijn persoonlijk leven komen
er niet in voor, het is in de verste verte geen familiealbum. Zelfs legendarische
verhalen over familieleden die ik niet of nauwelijks heb gekend zal ik met spijt in
het hart eruit laten als ze geen directe betrekking tot mijn leven hebben gehad. Omdat
ik de meeste van mijn verhalen gemakshalve in de ik-vorm heb geschreven dien ik
erop te wijzen dat de ik in dit boek geen andere is dan die bij de Burgerlijke Stand,
de Belastingdienst en het Burgerlijk Pensioenfonds staat geregistreerd.
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De Muze
Mi Granmama ben koti wan odo
Pe yu wroko na dape yu mu nyan
(In de vertaling van Hein Eersel:
Mijn oma zei het snedig
Waar je zweet, daar je eet.)
Dat is toch wel een ware spreuk
maar niet in ons Surinam
want kijk eens naar de schaafijsman
die werkt in de wc
maar eten doet hij daar toch niet
dus het was maar een idee.

Voor zover mijn herinnering reikt is dit het eerste lied na ‘Slaap kindje slaap, daar
buiten loopt een schaap’ dat me is bijgebleven. Ik neem voetstoots aan dat het schaap
met witte voetjes, een in Suriname niet voorkomend dier, dankzij mijn moeder zijn
entree heeft gemaakt in de slaapkamer van ons huis in de Gravenstraat. En het lied
van het slaapverwekkende schaap is geen individuele herinnering, ik deel het naar
alle waarschijnlijkheid met duizenden kinderen in het toenmalige koninkrijk der
Nederlanden, voor zover hun ouders tenminste het Nederlands machtig waren.
Met ‘Mi Granmama’ is het evenwel totaal anders gesteld.
De straatzanger Thijm, die het lied op menige straathoek van Paramaribo ten gehore
bracht, was een schilderachtige lichtbruine man met een baard en een mooie kop
krullend haar, die volgens eigen zeggen een onechte zoon van Willem III was.
Inderdaad bezat hij een treffende gelijkenis met deze door de bronst geplaagde vorst,
maar historisch onderzoek
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wijst uit dat deze nimmer - ook niet incognito - voet op Surinaamse bodem heeft
gezet. Het waren zeker niet de afstammingsperikelen van de straatzanger die mij als
kind moeten hebben aangesproken. Het was het lied zelve, de dichterlijke verwijzing
naar het meest alledaagse en vieze dat ik maar bedenken kon, poep. Ik veronderstel
dat ik in de hoogste klas van de fröbelschool van mevrouw Conradi zat toen ik Thijm
voor het eerst zag optreden. Ik vermoed het daarom, omdat ik toen al over enig
zakgeld beschikte om als het zo uitkwam knikkers, kleurkrijt of wat lekkers te kopen.
En onder lekkers verstond ik ook een schep schaafijs met stroop, een lekkernij die
je je voor een stuiver kon verschaffen in een kiosk, op straat bij het wagentje van
een venter of in de buitensociëteit Het Park, waarvan mijn vader lid was. Ze zeggen
wel dat geld stinkt, maar met die stuiver kocht ik voor het eerst van mijn leven een
blaadje poëzie. Thijm verkocht namelijk de op een blaadje afgedrukte tekst van zijn
liedjes voor 5 cent per stuk.
Ter vermijding van verklarende voetnoten gaat hierbij een kleine toelichting op
het lied. Het begin ervan luidt in mijn letterlijke vertaling: ‘Mijn grootmoeder heeft
een spreekwoord gekerfd: waar je werkt daar moet je ook eten’. De schaafijsman in
het verloop van het lied is de man van de faecaliënwagen van de firma Nunes, die
met dikke rubberen slangen de beerputten op de erven kwam ledigen.
Is het de dubbelzinnigheid die me zo heeft aangesproken waardoor ik juist dit ene
lied boven alle andere heb uitgetild en bewaard? Als dat zo mocht zijn dan is dat
onbewust gebeurd. Onder poëzie verstond ik de versjes die in mijn poëziealbum,
opgetuigd met plakplaatjes en gedroogde bloemblaadjes, waren geschreven. Lieflijk
als ze waren en wat voor een onwankelbare vriendschap ze ook in het vooruitzicht
stelden, ze misten het verrassende, lekker ordinaire van Thijms lied. Ubi bene ubi
patria, waar ik het goed heb daar is mijn vaderland, zal ik later in Alkmaar op het
gymnasium leren, zonder dat ik daarbij de verbinding legde met de odo van Thijms
grootma-
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ma. Maar aan het Latijn was ik nog niet toe. Voorlopig kon ik nauwelijks mijn
ongeduld bewaren tot Thijm zich aan het einde van zijn lied in een soort flauwte
achterover in de armen van de hem omringende toehoorsters stortte onder het roepen
van ‘hori mi, hori mi, gudugudu Thijm’ (houd me vast, houd me vast, die goeiige
Thijm), een geheel eigen wijze om een voordracht af te ronden, die klaarblijkelijk
geen trend onder de voordrachtskunstenaars is geworden.
Aan deze weergave van mijn eerste kennismaking met de Muze gaat iets vooraf.
Vaak zat 's avonds aan de voeten van mijn kinderledikant de met de familie
meegegroeide nene Caro, die mij voor het slapengaan spinverhalen vertelde en de
daarbij behorende liedjes zachtjes voor zich uit zong. Haar repertoire was niet beperkt
tot de streken van Broeder Spin. Haar liederenschat besloeg een veel ruimer terrein
waaraan ook de erotische componenten niet ontbraken, hetgeen ik overigens pas vele
jaren later ging inzien, toen al deze nu vrijwel vergeten liedjes een bron van studie
voor musicologen, antropologen en linguïsten waren geworden. Toch beschouwde
ik die liedjes - allemaal in het Neger-engels - niet als poëzie. Waarom niet? Ik wou
dat ik het antwoord daarop wist. Kon het zijn dat het Neger-engelse taalgebruik ze
in mijn ogen tot iets van lagere orde bestempelde? Nu zou ik me voor een dergelijke
opvatting diep schamen, maar toen? Thijm was toch ook niet wars van het
Neger-engels, integendeel, hij kruidde zijn liedjes volop met woorden en gedachten
uit die leefwereld. Maar alleen al het feit dat zijn teksten gedrukt waren maakten ze
in mijn ogen tot een produkt van hogere orde. Bovendien stonden zijn liedjes op
zichzelf, terwijl die van nene Caro een bijprodukt waren, niet meer dan een zangerige
begeleiding van de verhalen. Ik neem zonder meer aan dat ik indertijd mijn hoofd
niet gebroken zal hebben over de plaats, het verdomhoekje, dat het Sranan tongo,
toen nog Neger-engels geheten, in Suriname innam. Het was in die dagen de
gewoonste zaak van de wereld, voor mij tenminste,
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dat het Nederlands de taal was waarin je praatte, las en schreef en dat al die andere
talen die in Suriname werden gesproken - behalve het Neger-engels, het Hindi, het
Javaans, de Indianentalen, de Bosnegertalen - daaromheen zwengelden, zonder een
eigen geldigheid te bezitten. Aan andere talen kwam een stadskind zoals ik bovendien
niet toe. Die hoorden bij de markt, de districten, het binnenland, daarvan ving je
hooguit een reeks onvertogen scheldwoorden en verwensingen op, die meestal een
verwijzing naar je moeders schaamdeel inhielden.
Mijn musische vorming, als ik dat zo noemen mag, zou verder worden bepaald
door de zangles die ik op de Hendrikschool kreeg. Eens per week zongen we klassikaal
de liedjes uit Kun je nog zingen, zing dan mee. Een latere generatie behept met
nationalistische gevoelens zal zich ergeren aan deze vorm van brainwashing. ‘Waar
de blanke top der duinen schittert in de zonnegloed’ kan ik nu nog foutloos zingen,
tot en met het van vaderlandsliefde druipende ‘Ik heb u lief mijn Nederland’, dat tot
tweemaal toe langgerekt diende te worden herhaald. Vreemd te bedenken dat de
versregels meer passen bij mijn huidige bezadigde leefwijze tijdens de vakanties in
het duinlandschap van Groet (N.H.), dan bij mijn schooljaren in Paramaribo. Onder
de leerlingen van de drie Mulo scholen die Suriname rijk was, de openbare Hendrik,
de katholieke Paulus en de Graaf van Zinsendorfschool was er van enig verzet tegen
deze vorm van zangcultuur niets te merken. Er bestond eerder enige naijver in het
zo foutloos mogelijk reproduceren van het Nederlandse model, waarbij de Paulus,
geleid door de fraters, het hoogst scoorde.
Van meer persoonlijke aard is de bijdrage aan mijn musische vorming van mijn
lichtelijk gestoorde tante Becca, de ongetrouwde zuster van mijn moeder, die na de
dood van mijn grootvader, in ons gezin was opgenomen. ‘Adieu, ma belle France,
adieu pour toujours’, het lied dat Marie Antoinette zingt wanneer zij op een open kar
naar het schavot wordt gevoerd, was een van haar lievelingsliedjes, dat francofiele
gevoelens bij me opriep, zonder dat ik het drama dat
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achter de woorden schuilging ook maar enigszins bevroedde. Het repertoire van tante
Becca was inhoudelijk wat ruimer dan dat van nene Caro, die het lezen niet machtig
was, en beperkte zich niet tot de import uit Europa. Het liefst zat ze op een hobbelstoel
in de achterkamer, die op het erf uitkeek en drukte wat in haar omging op haar manier
in liedvorm uit. Er werd op de lange duur weinig aandacht aan haar zingen besteed,
het was een constante achtergrondmuziek die niemand stoorde. Gefascineerd als ik
was door tante Becca's afwijkend uiterlijk en gedrag ben ik misschien wel de enige
persoon uit ons huisgezin die het allemaal in zich heeft opgenomen, waarna het,
woorden en melodie, bewust of onbewust, in het geheugen is opgeslagen. Zoals deze,
een couplet van een lobi-singi, een liefdeslied, dat nog uit de slaventijd dateert.
Te wi de na krosibey, Maroni
fu de prey na switi prey, Maroni
dan m'e firi wan switi so
lek' na heymel mi de go
lek wan star na tapusey, Maroni
Wanneer wij, paar en liefdesstel, Maroni,
ons wijden aan het heerlijk spel, Maroni,
dan stroom ik over van zo'n zoet
alsof ik naar de hemel moet
gelijk een ster omhoog in gloed, Maroni

Dat het een lobi-singi was wist ik toen natuurlijk niet. Ik neem aan dat ik ‘wan switi
so’ heb gehouden voor zo'n zuigzoete lekkernij, zoals A-san, de Chinees op de hoek,
die in grote stopflessen op de toonbank had staan. (A-san was de Chinese winkelier
die de in Suriname gesproken talen nog niet machtig was en mij in zijn onbeholpen
manier van praten ‘mooi boi foe dada’ noemde, wat zoveel betekent als mooi jongetje
om da da tegen te zeggen. Het mooie jongetje kreeg af en toe buiten
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weten van zijn moeder zo'n snoepje uit een van de stopflessen.) Het repertoire van
mijn moeder stak pover af tegen dat van tante Becca. Een van haar liedjes, ze had er
niet zoveel, was
Eenmaal hebt ge mij verweten
dat mijn hart was koud als ijs,
om u hieraan te herinneren
schenk ik u deez' edelweis (bis).

Dit lied moet een van de schlagers uit de operette de Sneeuwkoningin zijn geweest,
die heel lang geleden, in ieder geval vóór mijn geboorte, in Paramaribo is opgevoerd.
Uit die tijd stammen vermoedelijk ook de edelweissen van karet, die ik in mijn jeugd
de al wat oudere dames als broche zag dragen. Guy de Maupassant kan vanuit den
hoge tevreden glimlachen, zijn ‘bleke bloempjes der gletsjers’ hebben in het
zonovergoten Paramaribo een alles behalve bleke verblijfplaats gevonden.
Was er dan op de Hendrikschool geen ruimte voor poëzie? Niet veel. In een van de
leesboeken stond een gedicht van een grootvader die zijn kleinzoon een horloge laat
zien waarop de jongen uitroept: ‘Ach grootvader, geef het mij,’ daarbij doelend op
de ophanden zijnde dood van de grootvader. Hetvers eindigt voor zover ik het mij
herinner met de aandoenlijke regels:
Daar werd een grafje gedolven
de scholieren standen er rond
en een oude man boog met moeite
een knie neer op de grond.

Het leesboek waar dit gedicht in stond moet een ruime en duurzame verspreiding
hebben gehad, want onlangs wist Zita Smit-Moreno, een een aantal jaren jongere
vriendin uit Curaçao, mij te verzekeren dat dit gedicht haar in haar schooltijd tot
tranen toe ontroerd had.
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Jood in Suriname
Paulus waarheen? Ik ga de joden bekeren,
- Liefde voortaan is het grote gebod.

Dit was een van de lievelingsgedichten van mijn tante (Re)Becca. Het feit dat mijn
vader voorzitter van de Nederlands Israëlitische gemeente was gaf aan deze
beginregels van het gedicht van De Génestet - verder dan de beginregels kwam ze
niet - het karakter van een kleine plaagstoot. Ze had vrijwel de hele bovenverdieping
van het huis voor zichzelf, maar ze hield ervan op een hobbelstoel in de eetkamer,
terwijl de familie aan tafel zat, dat wat bij haar opkwam op te zeggen. Het kon van
alles zijn, de spreuken van koning Salomo stonden bij haar in hoog aanzien. Een
zekere selectiviteit was haar niet vreemd. Van het vers uit Prediker: ‘Beter is een
goede naam dan welriekende olie, en de dag des doods, dan de dag dat iemand
geboren wordt’ citeerde zij alleen de aanhef, waarschijnlijk om onze eetlust niet te
bederven. Ook de droeve slotregel van een Franse roman die in vertaling De roos
van Saron moet hebben geheten maakte deel uit van haar vaste repertoire: ‘Wat de
hemel neemt geeft zij niet terug en de hemel heeft haar genomen.’
De opeenvolgende malversaties van twee notarissen die haar bescheiden kapitaaltje
beheerden hadden niet veel indruk op haar gemaakt. Ze was gewend aan enig zakgeld
voor het kopen van snoepgoed bij de Chinese winkels op de hoek van de straten en
of het geld nu van mijn grootvader of van mijn vader kwam maakte haar niet veel
uit. Als schooljongen geneerde ik me om met haar over straat te lopen. Haar
roodgeverfde haar stak van alle kanten uit onder een zwarte hoed met brede randen.
Later zou ik er juist prat op gaan om me met zo'n ouderwetse excentrieke dame te
vertonen. Heel
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diep zat het schaamtegevoel ook weer niet, het vooruitzicht op Chinese gezouten
vruchten, amelang en bigi voetoe, waar ik dol op was, hielp me over die drempel
heen. De roodgeverfde haren van mijn tante leverden een niet aflatende reeks van
beschuldigingen harerzijds op. Tante Becca verdacht namelijk de dienstboden ervan
dat ze heimelijk knoeiden met haar haarwater, hetgeen die uitbundig rode kleur tot
resultaat had. Ik moet aannemen dat de gebrandschilderde plank in haar slaapkamer
met de woorden van de psalmist: ‘De behoeder Israëls zal noch sluimeren noch
slapen’ als talisman tegen dergelijke op zwarte kunst berustende praktijken bedoeld
was.
De joden in Suriname verkeerden toen ik er opgroeide in een benijdenswaardige
positie. De rijke dagen van het plantagebezit waren voorbij en van de glorie van de
eens bloeiende nederzetting ‘De Joden Savanne’ was niet veel meer overgebleven
dan een beknopte vermelding in een geschiedenisboek. Eens per jaar in de droge
tijd, zo in oktober, was er een excursie daarheen op een afgehuurde rivierboot met
drank, muziek en dans, maar deze pleziervaart had weinig met jodendom te maken.
Aan de paar restanten, muren, van de vroegere synagoge was niet veel te zien en de
begraafplaats met de oude grafzerken was overwoekerd door bos en struiken. Soms
lukte het een daartoe in het leven geroepen comité om wat gelden in te zamelen voor
het schoonhouden van de graven en dan konden de excursiegangers, voornamelijk
creolen, de namen ontdekken van joodse voorouders, die het met de beperkingen
van het monogame huwelijk niet al te nauw hadden genomen. Teixeira, Coutinho,
Jesserun, Oliveira, Curiël, Eliazer, Mendes, Fernandes, deze leven voort in Suriname,
ook al zijn de oorspronkelijke joodse dragers van deze namen voor het grootste deel
niet langer meer aanwezig in Suriname. De verwijzing naar een gemeenschappelijke
afstamming behoefde daarom nog geen identificatie op te leveren met de joodse
groep. Een ieder was zijn eigen weg, eigen geloofsovertuiging opgegaan, het
gemeenschappelijke
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zat hem nog alleen in de historie. In Suriname, heeft Albert Helman eens opgemerkt,
ontbreekt historisch besef.
Toch verkeerden de joden, ondanks het sluipend verval van de kolonie en in het
bijzonder ook van hun groep, in een mate van welstand en ontwikkeling die maakte
dat zij tot de bovenlaag van de koloniale samenleving bleven behoren. Het waren
joden die geen jiddisch spraken en verstonden, die geen joodse gein kenden, die geen
rabbijn in hun midden hadden. Ik weet nog goed dat er eens vanuit Holland een
beroepssoldaat in Paramaribo aankwam om een paar jaar dienst te doen in het kleine
KNIL-garnizoen. De man, een opgeruimde, blozende jongeman, heette Borstlap en
was een vrome jood, die elke zaterdag - de Sabbath - trouw naar de sjoel, de synagoge,
ging. Hij maakte op ons een vreemde indruk. Niet dat er geen arme joden waren, er
waren er heel wat en daar zorgde het armbestuur, en voor sommigen zoals de oude
mevrouw Barrios ook wel mijn moeder voor, maar een bloot-soldaat en nota bene
eentje die net even anders sprak en was dan wij, dat hadden we niet eerder
meegemaakt. Soldaat Borstlap werd wel met open armen ontvangen, omdat het maar
al te vaak voorkwam dat er in die ruimgebouwde synagoge nog geen den
manspersonen, het voorgeschreven aantal, boven de dertien jaar aanwezig waren en
de dienst dan niet kon doorgaan.
Mijn vader, afkomstig uit een orthodox koopmansgezin, was wat men toen noemde
liberaal. Mijn moeder was zelfs dat niet eens en tante Becca was ondefinieerbaar.
Mijn vier jaar oudere broer Raymond en ik vergezelden mijn vader op hoogtijdagen
naar de dienst. Ook gingen wij op zondagochtend naar catechisatie. Op het uitgestrekte
terrein rondom de synagoge stond het huis van de sjamaas, de koster, een schriel
mannetje dat op Grote Verzoendag tegen het einde van de vierentwintig uur lange
vastendag - met de gebedsmantel over het hoofd op de sjofar, de ramshoorn, moest
blazen. Dat was een verheven, haast heilige taak, maar dat verhinderde hem niet om
op de meer seculiere dagen op ons jongens te
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loeren. Als we op zondagochtend na de catechisatie met stokken gooiden om de hoog
hangende rood gloeiende en smakelijke pommerak-vruchten te bemachtigen kwam
hij vaak achter ons aan. Eens op een vroege ochtend nog voor de les begon dachten
we dat we ze voor het oprapen hadden. Onder de boom lagen wel een tiental rijpe
vruchten. Wij aan het eten. Tot de vrome sjofarblazer vanuit zijn huis naar ons
toekwam en riep: ‘Ai, mi boi, mi kisi joe, mi piessie na tapoe,’ ‘ik heb jullie mooi
te pakken, ik heb op ze gepiest.’
Vroom was alleen mijn broer die eens gezegd moet hebben - ik was er niet bij dat hij rabbijn wilde worden, een roeping die hem in zijn verdere leven niet heeft
achtervolgd. In ieder geval heeft hij toen hij dertien werd tot trots en tevredenheid
van zijn vader barmitswa, belijdenis, gedaan. De gemeente had toen bij gebreke van
een echte rabbijn een voorzanger, meneer De Wilde. Iedereen was het er over eens
dat meneer De Wilde ‘een mooi orgaan’ had. Raymond beschikte over een fraaie
stem en omdat de barmitswa bestaat uit het zangerig voorlezen van een passage uit
de torah, de wetsrol, had mijn vader een groot aantal mensen, joden en niet-joden
uitgenodigd om de dienst bij te wonen. Toen het een kleine vier jaar later mijn beurt
was is het met stille trom toegegaan. Mijn stem stelde hoegenaamd niets voor en
meneer De Wilde had bij de noodzakelijke vooroefeningen zijn minachting over
mijn onvermogen duidelijk laten blijken. Ik weet zeker dat er geen genodigden waren
om naar mijn voordracht te luisteren, ik weet zelfs niet meer of mijn moeder boven
in de galerij van de dames zat om mij wat zelfvertrouwen in te boezemen. Zij was
het toch die, toen ik er de pest in had en niet wilde oefenen, tegen me zei: ‘Doe het
maar, dan ben je ervan af.’ Het is beslist niet zo dat ik een afkeer had van het joodse
gebeuren, ik vond het verblijf in de loofhut, de uit gedroogde palmbladeren
opgetrokken grote hut op het terrein van de synagoge, prettig en ongedwongen, en
als de schotels met brood en zout rondgingen nam ik er meer dan één stuk van, alsof
het de grootste lekkernij was. Onze voor-
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liefde voor de loofhut was zo groot dat we zeurden om een eigen loofhut en die
kregen we ook op het erf tegen het benedenhuis aangebouwd.
Wie smalend tot uw hutje kwam
niet ik, gij kind van Abraham

Deze van goedwillendheid getuigende regel van Staring, die eveneens tot het repertoire
van tante Becca behoorde, was in Suriname niet erg toepasselijk. Wie daartoe werd
uitgenodigd kwam er wat graag. Antisemitisme kende ik niet, van smalen was er
helemaal geen sprake. Je zou je in Suriname geen joods leven kunnen voorstellen
zonder Grote Verzoendag. Mijn vader en broer vastten, mijn moeder en ik niet. Het
is een hele opgave in de tropen om het een heel etmaal zonder eten en drinken te
stellen. Alle kerkgangers zetten dan ook tegen vijf uur in de middag, als de vastendag
ten einde loopt, luidkeels het lied met een opgewekte melodie in: ‘El nhora ngalila’.
Ik schrijf met opzet luidkeels, want zo moet het de voorbijgangers in de oren hebben
geklonken, die omdat ze de Hebreeuwse woorden niet konden volgen, er iets van
maakten dat erop leek: ‘soema foefoer a fowroe foe ma Nora’ - wie heeft de kip van
ma Nora gestolen? - De daarop aansluitende toevoeging ‘A no mi’ - ik ben het niet
- stamde uit eigen koker. Niemand heeft daar ooit aanstoot aan genomen, een
onschuldige vorm van spotternij met elkaars geloofsbeleven paste bij onze gemêleerde
samenleving.
Wil dat zeggen dat Suriname geen antisemitisme gekend heeft? Ik herinner me
uiterst vaag dat ik oudere mensen wel eens iets heb horen vertellen over anti-joodse
rellen waarbij de winkeliers hun deuren en luiken hebben moeten sluiten, bang als
ze waren voor vernieling en plundering. Dat slaat op een situatie in 1891, onder
gouverneur Savornin Lohman, die een eenzame plaats in het geschiedenisboek heeft
gekregen. Leven doet het niet in de herinnering, wie er iets over weten wil zal het
moeten naslaan. Ik veronderstel dat de
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Dreyfus-affaire in het begin van deze eeuw wel de gemoederen heeft beziggehouden.
Per slot van rekening was het Duivelseiland, waar de kapitein gevangen zat,
betrekkelijk dichtbij in ons buurland Frans Guyana.
Maar toen ik opgroeide leek het alweer lang geleden, het bagno daarentegen
bestond nog altijd en een klein aantal daaruit gevluchte deportés maakte deel uit van
onze o zo vredige samenleving.

Rectificatie
Paulus, waarheen? - 'k Ga de joden bekeren:
Liefde voortaan is het grote gebod!

Het schrijven van een autobiografie heeft veel weg van een generale repetitie van
een toneelstuk, waarbij op het laatste ogenblik nog enige noodzakelijke veranderingen
worden aangebracht. Zo is het mij tenminste bij het schrijven van dit ego-document
vergaan. De dichtregel van De Génestet, die tante Becca aan het begin van dit
hoofdstuk citeert, bleek, getoetst aan de authentieke tekst, geen stand te kunnen
houden.
De wereld bekeren, van joden is er in dit lange gedicht in het geheel geen sprake, ze
komen er niet in voor. Niet voor niets heet het gedicht dan ook: ‘De Heiden-Apostel’.
Hoe nu? Heeft tante B. die ingrijpende wijziging uit zichzelf aangebracht om ons de
ware betekenis van Paulus' excursies te doen inzien of is ze een produkt van mijn
fantasie? Het eerste vereist een grondige theologische kennis, die mijn tante ten
enenmale miste. En hoe zou ik, die op jeugdige leeftijd van Paulus niet veel meer
wist dan dat het de naam was van de R.K. Mulo, de Paulusschool, waar de jongens
door de fraters werden gedrild, op dat idee zijn gekomen? Was mijn oudere broer
Raymond nog maar in leven, dan had ik hem kunnen vragen of de versie die ik aan
tante Becca toeschrijf, klopt met
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zijn herinnering daaraan. Nu hij er niet meer is, is er niemand die deze puzzel
bevredigend zal kunnen oplossen. Ik zal me moeten troosten met wat Danilo Kis in
‘Kinderleed’ schrijft: ‘Want weet u, zo gaat dat met herinneringen, je bent er nooit
helemaal zeker van.’ Er zit niets anders op dan te concluderen dat ik, toen ik wat
ouder werd, vermoedelijk het een en ander over rabbi Saulus op weg naar Damascus
gelezen had, en zonder er erg in te hebben, de joden de plaats van de wereld heb
doen innemen. Binnen de omrastering van mijn geheugen heb ik, door de doelgroep
van de dichter te wijzigen, De Génestet onrecht aangedaan. Dankzij de generale
repetitie, die het mij mogelijk maakt om correcties aan te brengen, kan dit onrecht,
dat meer dan zeventig jaar heeft voortgewoekerd, ten langen leste worden hersteld.
Ik zoek troost bij de dichtregel van Shrinivasi:
Kronkelend als hoofdrivieren
en bochten draaiend als de Arawara
is de herinnering.

De Arawara, een rivier die de verbinding vormt tussen Nickerie en Paramaribo, is
inmiddels om vaartechnische redenen rechtgetrokken.
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Zelfportret
Voor de joden
Vraag niet: ‘Wat heb ik misdaan?’
Wat kan het ze schelen
Het enkele feit, dat je leeft,
is een blaam voor de velen.
Je bent zo oud en zo wijs
geworden in het lijden.
Bal nu je vuist en trek uit
om hartstochtelijk te strijden.
Want beter is het te sterven
met een geweer in je handen,
dan te leven in vrees
en in grote schande.
En ga je kapot
zullen anderen strijden
- want praten geeft geen moer voor betere tijden.

Zoiets zou ik nooit meer kunnen schrijven. Het druist helemaal in tegen wat ik mijn
natuur zou willen noemen. Het past niet bij mij. En toch. Daar ligt het, de woorden
zijn uit mijn pen gevloeid. Bestrijd de barbaren, hoi polloi, de velen.
De meeste verzen die in de oorlog met hartebloed zijn geschreven hebben, hoe
waarachtig ook verwoord, hun zeggingskracht verloren. Gedichten vlak na de oorlog
geschreven, met de dauw van de herwonnen vrijheid nog op de lippen, houden
daarentegen een schone belofte in. Vrede, vrouw, vrijheid, verlangen, het is de wereld
van de zachte V
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die gaat opbloeien nadat het geweld is gekeerd.
Als ik een schipbreukeling was geweest had ik het vers in een fles kunnen stoppen
en op zee laten ronddobberen tot iemand het vond. Nu bleef het in mijn hoofd hangen
totdat ik het in 1957 afstond aan Teroenga, een joods blaadje, dat in Suriname werd
uitgegeven. Phili Samson, de redacteur, vroeg me wanneer ik het geschreven had en
ik moet toen gezegd hebben 1943. Dat klonk plausibel, maar nu ik erover denk was
dat niet meer dan een slag in de lucht. Wanneer het in mijn hoofd is opgekomen weet
ik namelijk niet meer. 1942, nog voor de Wansee-conferentie, die de totale liquidatie
van de joden inhield, had het even zo goed kunnen zijn.
In 1957 was ik rechter in Suriname. Eddy Bruma, advocaat, uitgesproken
revolutionair, leider van de nationalistische culturele groepering Wi Egi Sani (Onze
eigen dingen) had het gelezen en kwam geestdriftig naar me toe alsof hij in mij een
geestverwant had ontdekt. In die ongedwongen tijd mengden rechter en advocaten
zich vaak na gedane arbeid in de kamer van de griffier - mijn goede vriend Jules
Welles - voor een ontspannen praatje. Andere reacties behalve die van Bruma heb
ik geloof ik niet gehad.
Als ik in de oorlog omgekomen was, zou dit vers voor mijn nabestaanden
enigermate tot troost hebben kunnen strekken. Nu dit niet het geval is moet ik mezelf
troosten met de gedachte dat ik, die niet kan tekenen of schilderen, toen, laat ons
zeggen in 1943, een poging heb gedaan om een zelfportret te schetsen. Gelijkend of
niet-gelijkend, dat doet er nu niet zoveel meer toe, het is in ieder geval authentiek.
Maar wat de onverschrokkenheid van de woorden betreft, neem van me aan dat ik
zelfs te bang ben om in het zwembad van de duikplank in het water te springen. Ik
zou het vers daarom als een schoolvoorbeeld geschreven in de aansporende wijs, de
hortativus, willen classificeren.
In 1944 bevind ik me voor een opleiding bij de NICA, de Netherlands-Indies Civil
Affairs in Melbourne. De oorlog in Azië is nog in volle gang en het is de bedoeling
dat we na de
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opleiding naar Nieuw-Guinea gaan om ons bij de Amerikaanse troepen onder
MacArthur te voegen. De stemming is goed, het idee om straks mee te mogen doen
aan het ‘island-hopping’ is prikkelend, de berichten over de opmars van de troepen
in Europa klinken hoopgevend. Dan komt de tijding van de val van Parijs binnen.
Parijs, voor mij het symbool van Europa. Ik heb ineens het gevoel dat de bevrijding
nabij is. Ik dacht van mezelf dat ik atheïst was, dat ik het geloof, voor zover ik het
eens bezeten had, had afgelegd, maar nu wil ik samen met de anderen, de joden, God
danken voor de overwinning. Vooral samen en te midden van de joden. Daarom ga
ik voor het eerst na jaren naar de synagoge in Melbourne. Ik ben de enige Nederlandse
officier in dat kerkgebouw. De dienst doet me, hoezeer ik ook mijn best doe om in
de juiste stemming te geraken, niets. Wat had ik dan willen horen, de Marseillaise
misschien? Het hinderlijke, afstandelijke gevoel verdwijnt niet als na de dienst een
paar mensen naar me toekomen, een vriendelijk praatje maken, me uitnodigen om
hen thuis te komen opzoeken. Ben ik dan jood-af? Of hebben de Japanners, met wie
ik straks geconfronteerd zal worden, het vijandbeeld van de Duitsers overgenomen?
Verdwijnt Hitler uit het zicht en komt Hirohito voor hem in de plaats? Onzin
natuurlijk. Hirohito is een vijand van ons allen. Hitler is een vijand plus. En die plus
staat voor jodenverdelger. Eerder vergeet ik mijn rechterhand dan dat ik vergeet wat
hij ons heeft aangedaan. Dat ons staat voor ons-joden. In het bijzonder voor al die
joodse familieleden, vrienden en kennissen die ik in Holland heb achtergelaten en
van wie ik niet weet of ze nog in leven zijn. Mijn gang naar de synagoge was niet
tot God gericht, het was een uiting van blijdschap en van solidariteit, daar paste
eigenlijk muziek bij, een melodie zoals die van het het eind van het vasten
aankondigende El Nora, de sjofar van meneer Abrahams voor mijn part.
Wie terugkijkt naar zijn verleden maakt gebruik van de flashback. Ik keer terug
naar mijn schooltijd in Alkmaar op het gymnasium. Niets aan de hand. Geen
antisemitisme te
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bekennen. Mijn Duitse lerares leent me in de vijfde klas een boek, Tohoewabohoe
van Sammy Groneman. Het gaat over een pogrom in Polen. Ik lees het aandachtig
en zonder er direct consequenties aan te verbinden sla ik het op in de achterkamer
van mijn geheugen. Van de moderne Duitse geschiedenis onthoud ik van de
Weimar-republiek de moord op de minister van Buitenlandse Zaken in 1922 vanwege
het sinistere
Knallt ab den Walter Rathenau
das gottverdammte Judensau.

Hemelrijk, de rector van het gymnasium, hield op zondag-ochtend voordrachten voor
de socialistische arbeiders in een zaaltje van de Harmonie en ik ging soms met hem
mee. Als hij bij een lezing over de Weimar-republiek deze regels citeert gaat een
golf van verontwaardiging door de zaal. Kort daarop als de tegenstem het van de
reactie wint ‘Nie wieder Krieg’ knikt de zaal instemmend.
In het a-politieke Leiden, waar ik na Alkmaar rechten studeer en lid van het Corps
ben, geniet ik met volle teugen van het vrije studentenleven. Het is 1933, het jaar
waarop Hitler aan de macht is gekomen. In het groenentoneel wordt de spot met hem
en met Roehm, de homoseksuele leider van de SA gedreven. Zigeunerorkesten zijn
en vogue. Het orkest van Gregor Serban wordt meer dan eens laat in de nacht naar
de sociëteit gehaald. Onder de studenten bevinden zich studenten die heel wat van
ze hebben opgestoken. Een van hen - ik noem opzettelijk zijn naam niet, omdat hij
na de nederlaag van Duitsland als Gauleiter ergens in de Baltische staten zelfmoord
heeft gepleegd, - speelt niet alleen, hij zingt er ook bij: taquinez, taquinez, taquinez
les juifs. Het is de melodie van het toen populaire Schwarze Augen waarop we vroeger
wegzwijmelden. Niemand doet hem wat, niemand roept hem tot de orde. Ik ook niet.
Het keurmerk van Leiden is tolerantie. In Frankrijk is het volksfront van Léon Blum
aan de macht. Ik
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studeer in Parijs een paar maanden vergelijkend Frans-Engels recht en maak de
beroeringen mee die de Spaanse burger-oorlog er teweeg brengt. Guernica. Het Duitse
gevaar tekent zich meer en meer af. Alsof er niets aan de hand is gaat ons gerieflijk
leventje gewoon door. Ondanks het verontrustende nieuws, de komst van
vluchtelingen, de crisis.
Ik ontwaak langzaam, veel te langzaam uit mijn zelfverkozen lethargie en schrijf
aan meneer Zwanenberg, een groot-industrieel - Organon - uit Oss, die een comité
heeft gevormd dat zich over de joodse vluchtelingen ontfermt, dat Suriname plaats
en landbouwgrond voor zeker 5000 van hen biedt. Er komt geen follow-up. Had ik
ook niet verwacht. Als het mooi weer is maak ik zwaaiend met mijn wandelstok een
wandeling naar de uitspanning Allemansgeest. ‘Profiteur d'Hollande’ zeg ik lachend
tegen een vriend. Het is waar, ik ben van Holland gaan houden, ben me er thuis gaan
voelen, sta open voor de cultuur. De dichters zijn mijn dichters geworden, ik deel de
lasten en aversies van mijn vrienden. In Alkmaar waar ik in de kost was bij een
leraarsgezin voelde ik mij benepen en begrensd, koesterde een hevig verlangen naar
het warme, in de zin van het hartelijke, mij omarmende Suriname, nu blijf ik eraan
terugdenken, maar de afstand is groter geworden, Holland heeft zich tussen Suriname
en mij geschoven. Als Holland na vier dagen capituleert huil ik met alle anderen
mee, het komt niet bij me op om wie dan ook te verwijten dat we in de illusie van
onaantastbare neutraliteit hadden geleefd en daarin waren blijven geloven, toen het
ene land na het andere werd aangevallen en bezweek en het begrip neutraliteit ragdun
was geworden.
Maar voor het zover is heeft zich in Duitsland een drama voltrokken waarvan ik
tot in Leiden de schokken voel. De Kristallnacht van 8 op 9 november 1938. Wat ik
die nacht heb uitgespookt weet ik niet meer, ik weet wel dat toen ik in de vroege
morgen thuiskwam - doorgeroeid heet dat in het Leidse jargon - en de krantekoppen
zag, ik meteen wist: nu is het ernst. Wat ik al die tijd had kunnen weten maar niet
ten

Hugo Pos , In triplo

33
volle tot mij had willen laten doordringen stond me plotseling pal voor de geest. Het
besef dat er van buitenaf een stempel op je gedrukt wordt, dat zijn afdruk op je
achterlaat, of je het wilt of niet. Ik was te trots, te koppig, te eigengereid om toe te
geven aan gevoelens van vrees, zwakte, ontreddering, wel ging ik ervan uit dat ik
anderen die daarbuiten stonden niet ermee mocht belasten. Dat koppige, eigenzinnige
gevoel bracht me ertoe om naar een vriendin - ik beschouwde haar min of meer als
mijn meisje - die in Genève op een pensionaat zat, te reizen om haar te zeggen dat
we om die reden aan onze verhouding - een band die die naam nog in geen velden
of wegen verdiende - beter een eind konden maken. Een paar maanden later is deze
opwelling al weer voorbij, maar dan blijkt mijn toch al niet te hechte plaats in haar
hart door een ander te zijn ingenomen. Het meisje in kwestie, nog altijd een goede
vriendin, herinnert zich bij navraag niet dat we in Genève zulke diepgaande
gesprekken hebben gevoerd. Ze moeten dus minder diep geweest zijn dan ik dacht
dat ze waren. En wat diepte betreft, ik had kennelijk in die tijd nog niet door dat
Liefde met een grote L zich niet door zulke onzinnigheden laat wegvlakken.
Meer nog dan alle kranteberichten gaf het boek van Rauschning Die Revolution
des Nihilismus bij mij de doorslag. Dit was geen storm die over zou waaien,
appeasement zou niet baten. En toch was er die avond in september 1938, toen
Chamberlain wuivend met een door Hitler ondertekend papiertje uit München
terugkwam en de wereld Peace in our time beloofde, een uitgelaten kroegjool op
sociëteit Minerva. Dat was geen uitzondering. In de meeste hoofdsteden werd
uitbundig feest gevierd. Niemand scheen zich er meer om te bekommeren dat een
deel van Tsjechoslowakije smadelijk aan Hitler was verkwanseld. ‘Lieber Lord,
mach uns frei, von der Tjechoslowakei,’ hadden de Sudetenduitsers in spreekkoor
geroepen toen Lord Runciman als waarnemer er poolshoogte kwam nemen en nu
was het dan zover. En wat deed jij toen? Je had toch beter kunnen weten. Zo iemand
mij dat zou vragen zou ik
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alleen kunnen zeggen: Ik was geen uitzondering, ik heb op die avond geen verstek
laten gaan.
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Het Geheugen
Igor Cornelissen haalt in zijn boek Speurtocht naar de (auto)biografie een Chinees
spreekwoord aan dat volgens hem alle schrijvers van autobiografieën en memoires
zich eigen moeten maken, wanneer ze tenminste op een minimum aan
waarheidsgetrouwheid aanspraak willen maken: ‘De bleekste inkt is sterker dan het
sterkste geheugen.’ Ik moet op zijn gezag aannemen dat deze kernspreuk uit China
afkomstig is en dan misschien wel een paar duizend jaar oud. Hoe het ook zij, ik ben
bereid en in de gelegenheid om als proefkonijn voor deze bondige stelling te dienen.
Laat mij vooropstellen dat ik nooit een dagboek heb bijgehouden. Welke bezwaren
men ook tegen dagboekaantekeningen kan aanvoeren - de humeurigheid een mens
eigen staat een getrouwe weergave van het gebeuren vaak in de weg - ze leveren in
ieder geval een indicatie op van wat zich op een bepaalde dag rondom een persoon
heeft afgespeeld en van zijn reactie daarop. In mijn gevoel ontbreekt dus dit
hulpmiddel, deze onmisbare steunpilaar voor de schrijvers van autobiografieën.
Daarnaast spelen brieven van en aan de betrokken persoon een belangrijke rol. Ook
in dit opzicht schiet ik tekort. Als jongetje van veertien jaar ben ik vanuit Suriname
naar Holland gezonden en mijn briefwisseling heeft zich tot mijn afstuderen beperkt
tot de brieven aan en van mijn ouders in Suriname. Toen ik na de dood van mijn
vader in 1954 zijn bureau opruimde trof ik in een la een groot aantal van mijn brieven
aan. Ik kan nu niet meer verklaren wat mij toen bezield heeft, maar in plaats van die
voor mijn nageslacht te bewaren heb ik ze op de grote hoop rommel en afval gegooid.
Alvorens dit te doen - en ik moet erbij zeggen dat ik het, o, wat stom, ten zeerste
betreur - heb ik wel in die stapel gegrasduind op zoek naar die ene brief, waarvan ik
zeker wist dat die ertussen moest liggen. En jawel hoor, daar kwam hij tevoorschijn,
een stuk dikker dan de
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andere op papier met een onmiskenbaar Japans logo. Het is de eerste brief die ik na
mijn ontsnapping uit bezet Nederland naar huis heb geschreven en hij geeft nog heet
van de naald mijn denkpatroon en wedervaren weer vanaf het moment dat Holland
op 10 mei 1940 in oorlog geraakte. De brief is gedateerd 12-2-1941 en is geschreven
op het schip de Yamata Maru dat van Yokohama naar San Francisco voer. Het ging
mij om het bezit van de brief en ternauwernood om de inhoud. Het was net een
geboortebewijs, een papier waar je niet naar kijkt, dat je ergens wegbergt en dat je
toch niet kunt missen. Nu ik dit hoofdstuk aan het schrijven ben heb ik de brief uit
de enveloppe gehaald en lees hem met verbaasde ogen; ik heb hem in handen gehad,
dat wel, heb hem goed opgeborgen, dat ook, maar echt gelezen, in me opgenomen,
dat geloof ik niet. Ik lees de brief nu en frons de wenkbrauwen, sommige passages
komen me te ongeloofwaardig, te pathetisch voor, ik zou de briefschrijver zelfs hier
en daar tot de orde willen roepen, op de vingers tikken. En tegelijkertijd weet ik heel
zeker, zo moet het geweest zijn, zo heb ik het toen aangevoeld, in die roes, in die
onwerkelijke, dat wil zeggen de werkelijkheid vanuit een bepaald perspectief bekeken,
sfeer heb ik geleefd.
Als ik nu de inhoud van de brief vergelijk met de spontane, ongedwongen verhalen
die ik in 1982 aan Jos de Roo heb verteld, waarbij ik op zijn verzoek geen gebruik
maakte van brieven, boeken, documenten en dergelijke - hij beschouwde de
gesprekken als ‘oral history’ - dan valt het me op dat niet zozeer de feiten, maar de
kleur en de sfeer eromheen zijn gaan verschillen. De briefschrijver is ongeremd, laat
zich gaan, is impetuoso, de latere verteller heeft die hartstocht achter zich gelaten,
is milder geworden, molto moderato.

Yamatu Maru, 12-2-'41
Lieve ouders,
Na een angstige ontsnapping als kok-matroos aan boord van een
kustvaarder die naar Finland voer om hout te halen, kan
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ik U de blijde mededeling doen dat we Honolulu naderen. Stel U voor, de
vervuilde kok-matroos van twee maanden geleden maakt nu een luxe
bootreis van Yokohama naar San Francisco. En dan is er iets waaromtrent
ik niet heb willen telegraferen, ik heb besloten als gewoon soldaat dienst
te nemen. Er staat op het ogenblik zoveel op het spel en we zijn verplicht
alles te doen om het Duitse gevaar te keren. Als u wist wat een
huichelachtige schoften het zijn, als je tot de overtuiging komt dat er geen
erger woord in de wereld bestaat dan het woord Duitser, dan ben je blij
dat je in de gelegenheid bent om eigenhandig mee te werken aan hun
ondergang.
(Ja, de Chinees van het spreekwoord heeft gelijk. Zulke taal zou ik met de beste wil
van de wereld niet meer kunnen en durven opschrijven. Maar het is onloochenbaar
mijn handschrift, de bleke inkt heeft mijn gedachten uit die tijd voorgoed vastgelegd.)
De brief bevat dan berichten over familieleden en kennissen van mijn ouders, die ik
in Holland had achtergelaten.
Dan vervolgt ze:
Ik kan u ook vertellen van mijn eerste ontsnapping in de nacht van de
capitulatie met een klein bootje vanuit Scheveningen. Hoe ik daar een
Engelsman en een Rotterdamse arbeider ontmoette en we besloten in zee
te steken in de vaste overtuiging dat we wel opgepikt zouden worden. Een
klein open bootje, eigenlijk een vlet van een verlaten patrouillevaartuig
met een buitenboordmotor en wat benzine. Vijf dagen hebben we op open
zee rondgezworven met een half brood en een emmer water voor ons
drieën. Het is zo ellendig geweest, zo absoluut ellendig, die uitputting en
de hopeloosheid. En dan de kou die 's nachts kwam opzetten en je koortsig
maakte, zodat je alleen maar dood wilde zijn, dood en rusten ergens onder
in het water omdat je niet meer wist wat je doen moest. Het is te beroerd
om het U te vertellen, als zo'n dag weer
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voorbijging zonder dat we schepen zagen, hoe we vergeefs salvo's in de
lucht afschoten om de aandacht van Engelse vliegtuigen te trekken of op
zeemeeuwen mikten om in gods naam iets te eten te hebben en langzaam
word je gek, werkelijk gek, ik hoorde mijn naam roepen, vanuit de zee
kwam Pa zijn stem en hij riep me ernstig en dringend ‘Hugo, Hugo.’ Dat
maakte me bang omdat ik het niet begreep, maar ik antwoordde, ‘ja, ja,
ik kom’ en dan keken mijn makkers op en vroegen: ‘Wat heb je?’ En toch
gaven we het niet op, we wilden leven ondanks alles, om die Duitsers
betaald te zetten voor alles was ze over ons en over de wereld gebracht
hebben. Soms huilde een van ons, niet eens om zichzelf, maar omdat je
het eenvoudig niet verkroppen kon dat al het mooie dat je in je leven gehad
hebt door die ellendelingen kapotgemaakt was. En 's nachts als het water
woelig werd en de kou ons van onder tot boven deed rillen, dan was er
altijd een van ons die de boot met zijn kop op de golven hield, omdat we
anders zouden omslaan. Ik zal het nooit meer kunnen vergeten dat op een
nacht toen het water vrij ruw was de arbeider uit Rotterdam - Kees
Schouten is zijn naam - me wakker stompte, me een riem in de handen
duwde en niets anders zei dan ‘trekken’. En als ik wilde ophouden omdat
ik niet meer kon, dan zag ik zijn kleine gedrongen gestalte als een soort
supermens, nee, als een soort woeste god, voorovergebogen, aan niets
anders denkend dan aan die tegenbeweging die hij maken moest om de
boot op te houden, zo verbeten, zo koppig, dat terwijl je huilde van moeheid
je niet kon ophouden totdat het morgen werd en kalmer.
Onze boot strandt tenslotte bij Nieuwpoort, België, en vandaar kom ik, na een mislukte
poging om via Duinkerken, waar de evacuatie van de Engelse troepen in volle gang
is, Engeland te bereiken, naar Holland terug. Na een paar maanden maak ik dan via
Delfzijl als kok-matroos op een kustvaarder de reis naar Finland, dros van het schip,
en spoor dwars door het onmetelijke Rusland met de Transsiberische naar
Wladiwostok. Vandaar met de boot naar Japan, dat dan nog niet in
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oorlog is, Tokio, het leed is geleden, op een luxe schip op weg naar Amerika. Dat is
in het kort het verloop van mijn vlucht die me in maart 1941 in Canada bij het
Nederlandse legioen zal brengen. In een volgend hoofdstuk kom ik op die reis terug,
wat mij nu bezighoudt is de discrepantie als je dat zo noemen mag tussen het verslag
van de mislukte vlucht in mijn brief en mijn mondelinge weergave daarvan, 45 jaar
later, aan Jos de Roo.
Wij voeren op de gis richting Engeland, maar na een uur of zestien varen
was de benzine op. Toen begon het dobberen, dat vier dagen duurde. We
hadden roeiriemen waar we ons op de golven mee staande konden houden,
maar de verduvelde kou 's nachts viel niet mee. We beseften dat we op zee
zouden kreperen. We probeerden het gevoel van wanhoop te bestrijden:
we hadden dit toch echt zelf gewild, niemand had ons ertoe aangezet.
Het verschil in toon is duidelijk en toch heeft dit volgens mij niets met de
waarheidsgetrouwheid waarop Cornelissen doelde te maken. Het verslag in de brief
is direct, emotioneel. In het verhaal aan De Roo is de hitte er van af, komen geen
tranen, geen waterlanders meer voor. De held van het verhaal is een koelbloedig
personage, niet een huilebalk.
Er bestaat nog een derde versie van deze mislukte vlucht. Een meer literaire, die
onder de titel ‘Interview’ haar plaats vond in het tijdschrift New Found Land waarvan
Hans Faverey - ik kende zijn vader in Suriname - een der redacteuren was. (Tweede
Jaargang, nr 3/1982)
Het was ongeveer half vier in de ochtend toen we de haven van
Scheveningen uit roeiden. We wuifden. Het was net of de arm van de Pier
heel lang terugwuifde. Ik weet zeker dat we alle drie huilden.
Kees had zijn fiets in de sloep meegenomen. Hij nam een hele boel plaats
in beslag.
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‘Gooi dat ding in zee,’ zei Rob.
‘Blijf jij met je poten ervan af. Ik zal hem in Engeland nodig hebben.’
We waren ervan overtuigd dat het Kanaal krioelde van Engelse schepen,
die ons straks wel zouden oppikken. ‘Brittania rules the waves’, herhaalde
ik tot vervelens toe.
‘Wat betekent dat?’ vroeg Rob. Rob was een Engelsman, die geen woord
Engels kende. Zijn Nederlandse moeder was jaren geleden van haar
Engelse man gescheiden en Rob was door zijn moeder, die het niet breed
had, in Nederland opgevoed. Hij werkte in de keuken van een groot
restaurant en zag er spierwit en ongezond uit, alsof hij nooit in de
buitenlucht kwam. Dit was een uitje voor hem. Hij wilde bij de RAF in
dienst. Niet als kok. Als boordschutter.
Na vier dagen dobberen op zee was het eigenlijk wel bekeken. We zouden
het niet halen. 's Nachts was het erbarmelijk koud en dan kropen we rillend
bij elkaar op zoek naar een beetje warmte. Als de golven kwamen opzetten
schepte de sloep water. Soms leek het erop dat hij zou omslaan.
‘Als u toen was doodgegaan, was de hele vlucht toch nutteloos geweest?’
‘Ja, dat wel, maar dat speelde geen enkele rol. We hadden gedaan wat we
hadden willen doen en als doodgaan daar nu de consequentie van was,
dan moesten we dat maar op de koop toe nemen. We konden niet terug en
we wilden ook niet terug. We hadden afscheid genomen toen de duinenrij
bij het opkomen van de zon langzaam uit het gezicht verdween. Ik kende
Rob en Kees niet en we hebben nooit intiem met elkaar gesproken. Ook
over doodgaan hebben we niet gepraat. Het was bezig zich te voltrekken
en er was zelfs een zekere rangorde zichtbaar. Rob, teringlijder en
daarenboven onappetijtelijk zeeziek, zou het eerst gaan, dan ik, de
verwende mediocere, en dan Kees, klein, gedrongen, oersterk. Op zijn
Gazelle zou hij de hemelpoort binnenrijden en ons op zijn bagagedrager
meenemen.’
‘Nu wilt u blijkbaar niet meer doodgaan?’
‘Heb ik dat dan gezegd?’
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‘Nou ja, u hebt gezegd dat er een hemelsbreed verschil is tussen toen en
nu.’
‘Ik heb het u, ben ik bang, toch niet duidelijk kunnen maken. Ik las ergens
in de krant een interview met een Japans zakenman. De man vertelde dat
hij zich op zijn twintigste samen met zijn vrienden had opgegeven als
kamikazepiloot om zich als een levende torpedo op de Amerikaanse
invasievloot te storten. Hij had het hele voorgeschreven ritueel tot in de
puntjes gevolgd, haar en nagels afgeknipt en naar zijn ouders gestuurd
ter bijzetting in het huisaltaar en zelfs zijn doodshaiku al geschreven. Een
groot aantal van zijn vrienden was hem reeds voorgegaan en nu wachtte
hij reikhalzend op zijn beurt. De capitulatie knakte plotseling al die
opgevoerde spanning af. Een journaliste vroeg hem of hij er geen spijt
van had, dat hij nog leefde. Nee, zei hij, hij genoot oprecht van het
zakenleven, van het uitgaan met zakenvrienden, van zijn Honda, van de
geisha's, van zijn familie.’
‘Wat wilt u daarmee zeggen?’
‘Ik herken iets van die zakenman in me. Als het moet dan moet het, maar
verder, geen denken aan.’
‘Bedoelt u dat u nu niet meer aan de dood denkt?’
‘Nee, dat bedoel ik niet. Ik denk daar dagelijks aan. “Vive memor leti fugit
hora”, staat op de Waagtoren in Alkmaar geschreven. De VVV gaat er
kennelijk vanuit, dat de duizenden toeristen, die des vrijdags naar de
kaasmarkt stromen, zich daardoor niet laten afschrikken. Leef gedachtig
aan de dood, het uur vliedt. Ik ben in Alkmaar op het gymnasium van
Hemelrijk geweest. Ik kon het dus zonder hulp van buiten vertalen. En het
paste wonderwel bij mijn kleine wereldbeeld, dat ook nog door de
kwatrijnen van Omar Khayyam en de CPN-leuze “fascisme is oorlog” werd
gevoed. Ik leef dus met de dood zonder er wakker van te liggen. Ik heb de
dood soms zelfs nodig als prikkel om me uit een bepaalde sleur los te
rukken. Dan ga ik bijvoorbeeld naar Nepal en trek drie weken met dragers
en sherpa om de Annapurna. De sherpa wijst me, als het wolkendek
openscheurt, op een hoge besneeuwde top, nog
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ontoegankelijker dan de andere, en vertelt me dat geen bergbeklimmer
daar ooit mag komen, omdat daar de goden wonen. Straks denk ik dan,
straks.
Op mijn Gazelle.’
Wat moet ik hier nog aan toevoegen?
De tranen zijn tot een minimum teruggebracht. De Gazelle heeft een symboolfunctie
in de opslagplaats van mijn geheugen ingenomen. Ik beschouw dat als een grote
zeldzaamheid, een niet overdraagbaar symbool, lekker alleen voor mij. Iets tussen
stervensbereidheid en ‘Lebensbejahung’ in. Daar kun je heel oud mee worden. Dat
zie je aan mij.
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Onderweg
Ik ben ten tweeden male uit Holland weggekomen en dit keer is het me gelukt om
Engeland te bereiken. Dat het een lange omweg is geworden doet er niet toe, dat
geeft het eerder het aanzien van een reis om de wereld dan van een onzekere vlucht.
Eenmaal vanuit Duinkerken terug in Holland was ik nog maar net weer op adem
gekomen of ik kreeg van verschillende kanten voorstellen om het nog eens te proberen.
Het waren meestal weinig doordachte plannen, waar niets van kwam. Tot begin
november 1940 de tot dan mij onbekende Herman van Brero mij benaderde en mij
de tip gaf van een route via Delfzijl. Hijzelf en een Leidse student, Chris Krediet,
gingen me voor. Mijn vrienden Ap Roessingh, René Borgerhoff Mulder en ik volgden
hun voorbeeld. Het was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Om aan te monsteren op
een kustvaarder die naar de Oostzee voer moest je over bepaalde eigenschappen
beschikken die ik niet bezat. René en Ap wisten tenminste iets van zeilen af, hadden
dus iets met het wateroppervlak gemeen, ik niet. Daarenboven paste hun uiterlijk
weliswaar niet vlekkeloos, maar toch een stuk beter dan het mijne bij het beroep van
zeeman. Zelfs toen Isaac Oudgenoeg mij van een donkere schipperstrui voorzag,
leek ik met mijn bril op mijn neus in de verste verte niet op een zeebonk. De enige
mogelijkheid die voor mij open lag was om me als kok uit te geven. Het dienstmeisje
van het schipperscafé De Kroonstad in Delfzijl, waar we onderdak hadden gevonden,
behoorde tot het slag mensen, dat zonder dat je tekst en uitleg hoefde te geven,
begreep waar het je om te doen was. Ze heeft me een spoedcursus koken voor
zeelieden gegeven, wat neerkwam op een stevige hap met vooral veel vet. Ik schreef
de recepten van erwtensoep tot stamppot allemaal op in een schrift. Van mijn
kookkunst hing op dat moment niet bepaald mijn leven, maar wel mijn kans om uit
Holland weg te komen af.
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Wonder boven wonder heb ik dankzij de lessen van mijn lerares, van wie ik,
ondankbare, me niet eens de naam meer kan herinneren, op de kustvaarder de
Mascotte de Finse haven Rauma bereikt. Het waren niet de twee Duitse soldaten,
die tot het Kieler kanaal koffie drinkend en leuterend meevoeren, die mij in
moeilijkheden brachten. Dat kwam eerder door kleine toevalligheden waarop ik niet
bedacht was en waardoor ik dreigde door de mand te vallen. Zo wilde bijvoorbeeld
de stuurman op een goed moment dat ik koolraap uit het vooronder zou halen, omdat
hij daar nou zin in had. Koolraap, ik wist niet eens hoe zo'n knol, was het wel een
knol, eruitzag. Ik redde mij eruit door te doen alsof het eten aanbrandde en een ander
te vragen om de koolraap even voor mij te pakken. Het betekende welbeschouwd
dat ik de zeventien dagen, die ik als kok-matroos op de schuit doorbracht, voortdurend
op mijn qui-vive moest zijn, te meer omdat het aan boord aanwezige vet onrustbarend
begon te slinken. Ik was, zonder het mij te realiseren, in de positie terechtgekomen
van Broeder Spin uit de Anansi-verhalen, die aan het eind van het lied altijd de groten
der aarde, de koning of de tijger, te slim af is. Toen de Mascotte goed en wel klaar
was met hout laden en de volgende dag weer naar Delfzijl zou vertrekken ben ik de
avond daarvoor gedrost.
Alweer zo'n woord dat niet in mijn vocabulaire paste. Drossen, hoe doe je dat? Ik
zal het u zeggen. Je vertelt aan de kapitein dat je naar de hoeren wilt, vraagt om een
voorschot op je gage en loopt alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is de
loopplank af. Je kunt, en dat is vervelend, geen tas of valies meenemen, want wie
naar de hoeren gaat sjouwt een dergelijk voorwerp niet met zich mee. Voorwenden
dat je inkopen gaat doen kan ook niet, want 's avonds is er in zo'n kleine havenplaats
geen enkele winkel open. Het zijn allemaal geringe problemen, maar ze vragen wel
om een praktische oplossing en er is niemand die je om raad kunt vragen. Dat was
eigenlijk ook niet nodig, want met een vooropgezet doel volgt de ene stap bijna
automatisch op de andere. Ergens
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in Rauma overnachten zou zeer onverstandig zijn, want als de politie bij mijn
wegblijven op het schip gealarmeerd zou worden liep ik een gerede kans te worden
opgepakt en teruggebracht. Ik liep daarom naar het station en nam de eerste de beste
trein die me naar Tampere (Tammerfors) bracht.
Daar in de grote hal van het moderne stationsgebouw krioelde het van vluchtelingen
uit Karelië. De oorlog met Rusland was nog maar kort geleden afgelopen, Rusland
had die landstreek bezet en honderden Kareliërs waren dieper het land in getrokken.
Tussen al die vluchtelingen, gelukkig lang niet allemaal blond, was het veilig toeven.
Het Finse Rode Kruis verschafte een ieder die het nodig had een warme deken en
volop voedsel, je behoefde je nergens om te bekommeren, vragen werden niet gesteld.
Na drie dagen, in de zekerheid dat de Mascotte al lang op de terugweg was, vond ik
het welletjes en veilig genoeg om door te reizen naar Helsinki en mij daar bij de
ambassade te melden. Het is merkwaardig hoe een mens soms op kleinigheden
reageert. Het was negen uur 's morgens toen ik bij de ambassade, die nog gesloten
was, aanbelde en het uur wachten voor de deur heeft me meer gestoord dan de drie
dagen in Tampere. Wie wel eens van een lange reis thuisgekomen is, daar niemand
aantreft en de huissleutel kwijt of vergeten is, moet mijn op niets berustende ergernis
kunnen aanvoelen.
Eenmaal in Helsinki was het zaak een transitvisum van de Russische consul te
verkrijgen om naar Japan door te kunnen gaan. Een andere mogelijkheid om van
Finland uit in de gewenste richting, Engeland, door te kunnen reizen was er niet. Het
oorspronkelijke idee dat we hadden toen we - René, Ap en ik - Holland verlieten,
om via de ijsvrije haven Petsamo Engeland te bereiken, kwam niet langer in
aanmerking want, zo werd ons verteld, de Duitsers hadden zich daar al genesteld.
Rusland was, dankzij het Von Ribbentrop-Molotov non-agressie-pact, nog niet in
oorlog en bood de enige reële mogelijkheid om verder te komen. Ik had inmiddels
het verheugende bericht gekregen dat René en Ap in Zweden waren aangeko-
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men en daar ook een transitvisum hadden aangevraagd. Mijn blijdschap was des te
meer begrijpelijk omdat er in de Delfzijlroute een zwakke schakel school. De
bemanning kreeg namelijk niet van tevoren te horen waar het schip heen voer. Zou
het een Duitse haven in de Oostzee worden, bijvoorbeeld Stettin, dan zat er niet
anders op dan ermee terugkeren en het net zo lang vol te houden tot het schip op een
andere keer een neutrale haven in Zweden of Finland aandeed. Eens moest het lukken.
Je had het dus niet zelf in de hand en het feit dat wij alle drie, reeds bij de eerste keer,
een veilige plek hadden bereikt was een reden tot juichen.
Ik had mij er voordien niet om bekommerd, maar nu werd ik geconfronteerd met
het feit dat Nederland, met Zwitserland als enige landen in Europa, na de revolutie
van 1917 het communistisch regime nog altijd niet had erkend. Op grond daarvan
had men me op de ambassade al verteld dat ze niets voor me konden doen en dat ik
mezelf maar moest zien te redden. Dat viel mee, ook al liet de consul niet na mij dat
diplomatieke verzuim onder de neus te wrijven en een hoger bedrag dan het
gebruikelijke voor het visum te vragen. Aangezien ik geen Russisch sprak, de consul
geen enkele andere taal dan de zijne kende en een tolk ontbrak, had het gesprek, dat
door middel van gebaren en het uitstoten van klanken plaatsvond, veel weg van een
komische samenspraak voor twee heren. De consul was heel wat toegankelijker dan
de portier van het consulaat, een grimmig heerschap dat in zijn portiersloge zich
achter een luik verborg en het alleen maar opende om op onverstaanbare wijze een
naam af te roepen. In de ijskoude corridor bevonden zich iedere dag tientallen mensen,
wachtend op de kans om de consul te mogen spreken en hem om een visum te vragen.
Wij, de wachtenden, kenden elkaar zo langzamerhand van gezicht en vervloekten
binnensmonds de portier die het, wat de eerste horde betreft, voor het zeggen had.
Ik kan niet anders zeggen dan dat mijn onderhoud met de consul, ondanks het
ontbreken van een gemeenschappelijke taal, bijzonder vlot verliep. Toen ik hem
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met illustratieve handgebaren beschreef hoe Engelse vliegtuigen 's nachts boven
Nederland op weg naar Duitsland vlogen en dat met een bonzend boem, boem, boem
aangaf, klaarde zijn gezicht merkbaar op. Ik was ervan overtuigd dat de man in zijn
hart anti-Duits was, want ik kreeg zonder verder geharrewar het gewenste visum met
de aantekening, dat ik het land via Wladiwostok moest verlaten.
Hiermee gewapend verliet ik het land van Sibelius - wiens muziek in de cafés en
koffiehuizen van de vroege ochtend tot de late avond te horen was - dat zich in de
winterse oorlog tegen de Russen bijzonder dapper geweerd had en dat ondanks
gebiedsverlies als vrij land was blijven bestaan. De eerste etappe in Rusland was
Leningrad. Een forsgebouwde Intourist-dame wachtte mij al aan het station op. Later
op de dag zou ze mij ook begeleiden bij een bezoek aan de Hermitage. Want een
vluchteling was ik al lang niet meer, ook geen echte onbezorgde toerist, eerder iets
daartussenin. In het museum had je de Rembrandts natuurlijk en het was logisch dat
mijn gids me onmiddellijk daarheen loodste. Ze moest die al honderden malen hebben
aanschouwd, maar toonde geen spoor van ongeduld. Ik bleef ook lang staan bij een
kolossaal schilderij van een mij onbekende Russische meester, dat een herfstig bos
voorstelde waar middenin een door een bijl gevelde woudreus op de met vergeelde
bladeren bedekte grond lag. Voor het schilderij stond een vrouw er met tranen in de
ogen naar te turen. Toen ze zag dat ik naar haar keek mompelde ze ‘Tolstoi’. Vreemd
dat ik me dat ben blijven herinneren, die veel oudere armoedig geklede vrouw bij
dat grote naturalistische met veel gevoel geschilderde bos. Heb ik mij verbeeld dat
ze tranen in de ogen had, vraag ik me nu af, heb ik het woord Tolstoi wel goed
verstaan? Ach, wat doet het er na zo veel jaar nog toe. Tolstoi, die naam alleen al
van de oude graaf, die de sneeuw in liep toen het sterven nabij kwam. In Moskou,
waar ik eveneens opgewacht werd door een Intourist-dame - ditmaal een slanke kreeg ik een rondleiding door de stad. Mijn modieuze, goed geklede gids bracht me
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naar de heuvel waar Napoleon eens gestaan moet hebben toen hij neerzag op de
brandende stad. Het deed me weinig, het was eind december en volop winter, ik had
het koud en verlangde, anders dan Napoleon, juist naar warmte, naar vuur.
(Maanden later als de Duitsers in oorlog zijn met Rusland vertelt iemand mij een
grap over een stokoude Russische boer. De grijsaard heeft zojuist gehoord dat een
vreemd leger het land is binnengevallen en roept dan handenwringend uit: ‘Is die
vervloekte Napoleon alweer bezig?’)
Ik was blij weer terug te zijn in hotel Métropole. Het was rondom Kerstmis en in
de ruime eetzaal stond een hoge, bijna tot het plafond reikende kerstboom met
allerhande snuisterijen en glimmende lampjes erin. Alleen de ster in de top ontbrak.
Die was vervangen door het embleem van de hamer en sikkel. 's Avonds werd er
gedanst, een beetje stijfjes op ouderwets aandoende dansen, de foxtrot en de wals.
Ik had ook naar de bioscoop kunnen gaan. In Moskou draaiden er, toen ik er was,
twee Amerikaanse films, Hundred Men and a Girl met Deanna Durbin en The Great
Waltz. Mijn begeleidster vertelde me dat sommige mensen er wel twaalf keer naartoe
geweest waren. Ze liet het aan mij over om daaraan een conclusie te verbinden. De
reis per Trans-Siberische naar Wladiwostok verliep gesmeerd. De mensen met wie
ik de coupé van de derde categorie deelde waren gul en deelden hun krentenbrood
met mij. De plank boven de zitplaatsen die overdag als bagagenet werd gebruikt was
twaalf nachten lang mijn slaapstee. In de restauratiewagen kreeg je de eerste tien
dagen heel behoorlijk eten. Toen was het op.
Drinken kon je tot op de laatste minuut van de reis. Ik deelde meestal een tafel
met een paar jonge duikbootofficieren op weg naar hun marinebasis. Er was geen
sprake van dat ik als het op drinken aankwam met ze mee kon doen. Aan de maaltijd
ging een half waterglas wodka vooraf, spaarzaam besprenkeld met peper en zout.
Als eenmaal die bodem was gelegd werd het wat rustiger, dan kwamen de kleine
borrel-glaasjes er aan te pas. Omdat ik niet aan hun opgewekte
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conversatie kon deelnemen, waardoor waarschijnlijk veel maritieme informatie mij
ontgaan is, heb ik die leemte opgevuld door hen het spel bamzaaien of wel pietekaaien
bij te brengen. (Een ieder neemt een, twee of drie luciferhoutjes in z'n gesloten hand
en dan wordt er geraden hoeveel stokjes in alle handen samen zitten. Wie het goede
aantal raadt legt een stokje weg en wie het eerst al zijn stokjes kwijt is heeft
gewonnen.) Voor een duikbootbemanning, die nauwelijks ruimte voor ontspanning
heeft, een uitermate nuttig gezelschapsspel. Even werd ik weer met mijn neus op de
reden van mijn aanwezigheid in Siberië gedrukt. De trein stopte ergens bij een
haveloos station. Het bleek de hoofdstad van de joodse republiek Birobidzjan te zijn.
Ik stapte uit, wilde er een briefkaart kopen, maar die waren er niet. Wel een krantje
in hebreeuwse letters, waarvan ik, vanwege mijn onwil bij de catechisatie, zelfs de
kop niet kon ontcijferen. In een joodse republiek verwacht je toch enkele Chagalltypen
te zien, maar wat ik zag waren alleen ronde Mongoolse gezichten. Niemand kon me
iets vertellen over het reilen en zeilen van deze joodse staat, die er, naar het station
te oordelen, weinig florissant uitzag.
Omdat ik mijn kennissen in Leiden wilde laten horen dat het goed met me ging
had ik een paar dagen eerder al een briefkaart naar Holland verzonden, waarbij ik
toch, voor alle zekerheid, de nodige omzichtigheid betrachtte. In Leiden had Erik
Verstijnen (later omgekomen in een Duits kamp) een aantal volstrekt onzinnige
Sodko-verhalen geschreven (die het verdienen om aan de vergetelheid te worden
ontrukt), waarin de figuur van Silk, de neef van Bluch, en de plaatsnaam Omsk in
voorkwamen. Toen de trein in Omsk stilhield moest ik meteen daaraan denken. Ik
stapte uit, kocht een briefkaart, adresseerde die aan de Hoekbar, Boommarkt, Leiden,
een kroeg waar we onder het toeziend oog van de kastelein, de oude heer Boersma,
's avonds tussen tien en twaalf, wanneer de deuren voor het gewone volk gesloten
waren, elkaar plachten te ontmoeten. Ik ondertekende de
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kaart met Silk, de neef van Bluch. Zeven jaar later heb ik vernomen dat de briefkaart
te bestemder plaatse is aangekomen, wat wijst op het punctuele van postverbindingen,
zelfs in oorlogstijd. De stamgasten van de Hoekbar schijnen geen enkele moeite te
hebben gehad met het ontcijferen van mijn cryptische berichtgeving.
Toen ik in Wladiwostok aankwam trof ik daar Van Brero en Krediet aan. Als
bijzonderheid zij vermeld dat ik daar ook mijn Fins mes terugkreeg dat ik twee weken
eerder bij het overschrijden van de Fins-Russische grens had moeten inleveren. Het
mes was netjes verpakt in een met lak afgesloten papieren zak, waarop mijn naam
en mijn bestemming vermeld stonden. Maanden later, toen ik goed en wel in Engeland
was aangekomen en Rusland aan de zijde van de geallieerden tegen de Duitsers
streed, heb ik eens voor de BBC moeten vertellen hoe prettig mijn reis door Rusland
was verlopen. Dat was natuurlijk een onderdeel van de propagandamachine om de
luisteraars, voor zover ze daaraan mochten twijfelen, te doen beseffen hoe goed de
Russen het onder Stalin hadden. Van het moment dat ik de Mascotte achter mij had
gelaten en voet aan wal had gezet op Fins grondgebied had ik de rotsvaste zekerheid
dat het verder wel goed zou gaan. Ik had een soort onkwetsbaarheid over mijzelf
afgeroepen zonder dat er een medicijnman of engelbewaarder aan te pas was gekomen:
ik zou Engeland bereiken, hoe precies wist ik nog niet en Engeland zou de oorlog
winnen, hoe wist ik ook niet, maar dat was later zaak. Ik was in mijn eentje en hoefde
niemand tekst en uitleg te geven van mijn onwankelbaar optimisme, dat op niet veel
meer dan op boem, boem, boem stoelde. Achteraf denk ik dat dit gevoel van
onkwetsbaarheid me de hele oorlog niet meer verlaten heeft, het ontnam me de acute
vorm van vrees, het gaf me een duurzaam gevoel van mij kan niets gebeuren, ook al
gebeurt er nog zoveel om me heen. Het lag, hoe kan ik het duidelijk maken, meer in
het geestelijke vlak dan in het puur lichamelijke; natuurlijk besefte ik dat een
willekeurige kogel er ieder ogenblik een eind aan kon
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maken, maar dat was wat anders, dat was een soort risico dat je te allen tijde liep,
dat onderscheide je niet van de anderen. Als ik nu de boeken lees van Primo Levi en
Durlacher, die in de Duitse vernietigingskampen hebben gezeten, dan besef ik waarom
mijn verslag zo'n bijna argeloze opgewekte indruk moet maken. Ik heb, daar kan ik
niet dankbaar genoeg voor zijn, niet in die afgrond hoeven te kijken, ik heb de
bodemloze diepte van de wanhoop niet ervaren.
Van Brero, Krediet en ik kregen passage op een Japanse vrachtboot, waar we met
honderden anderen in het ruim werden gestouwd. Van luchten was geen sprake, we
betraden het dek pas toen we goed en wel in de noordelijke havenstad Tsuruga waren
geland. Of dit boosaardigheid van de Japanners was of een voorzorgsmaatregel om
hun maritieme bedrijvigheid aan ons zicht te onttrekken, weet ik niet. Dit kon evenwel
niet de reden zijn dat we gedurende de drie dagen durende reis, drie keer per dag aan
één en hetzelfde dieet onderworpen werden, één kop thee, één mandarijn en één
beschuit. Onder de passagiers bevonden zich vooral veel orthodoxe joden uit Polen
en Litouwen. Ze hielden zich afzijdig van ons en dat deden wij onzerzijds ook.
Hoewel lotgenoten, bestond er geen enkele mate van saamhorigheid. Eerst vijftig
jaar later ben ik erachter gekomen dat dit de joden uit de Yeshiwa geweest moeten
zijn aan wie door de Japanse consul Sugihara in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen,
tegen de duidelijke instructies van zijn regering in, transitvisa voor Japan zijn
verstrekt. Waarmee hij het leven van een paar duizend mensen heeft gered.
De kennismaking met Japan had beter kunnen zijn. Van de conducteur op de
nachttrein, die ons van Tsuruga naar Tokio moest brengen, mochten we niet in onze
derdeklassecoupé blijven zitten. De man dwong ons, misbruikmakend van zijn enge
tijdelijke machtspositie, om de hele koude nacht in de harmonica tussen de treinstellen
te staan. Datzelfde lot trof ook een klein groepje Noren, eveneens vluchtelingen,
mannen en vrouwen. Eerst tegen de ochtend klaarde de lucht op.
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Een andere conducteur nodigde ons uit om in de restauratiewagen het ontbijt te komen
nuttigen. De twee gezichten van Japan, het een totaal verschillend van het andere,
zou ik later nog vaak tegenkomen. Eenmaal in Tokio aangekomen had ik het niet
beter kunnen treffen. De consul-generaal Reinders Folmer was getrouwd met een
dochter van een bevriende Surinaamse plantagefamilie. Hij zorgde ervoor dat het
ons aan niets ontbrak. Wij logeerden, op kosten van de regering neem ik aan, in het
befaamde Imperial Hotel, waar we de chic van Tokio met al haar plichtplegingen en
buigingen konden gadeslaan. Ik kocht er een stemmige waaier voor mijn tante Becca,
die ze blijkbaar als een dierbaar voorwerp heeft weggestopt, want na haar dood vond
ik die onder haar schaarse bezittingen ongeopend terug. De nu als pronkstuk wijd
geopende waaier, grijs met zilveren bloemtakken, is mijn enige tastbare aandenken
uit die periode.
Het Japan van die dagen was overduidelijk militaristisch en Duitsgezind. De oorlog
in China werd in tal van afbeeldingen en muurschilderingen verheerlijkt en in een
revue dansten de chorusgirls met hakenkruizen op de bh's. Toen we op een luxe
passagiersboot van de NYK naar San Francisco reisden hadden we het gevoel dat,
ongeacht het vreedzame karakter van de overtocht, - het schip voer met alle lichten
aan - de oorlog met het Westen ieder ogenblik kon losbreken. Zover was het, gelukkig
voor ons, nog niet. We kwamen behouden in San Francisco aan. Nu was het maar
een paar dagen sporen naar Stratford in Canada, waar we ons bij het kleine
Nederlandse Legioen meldden. Van hier zouden we straks, na een korte militaire
opleiding, naar Engeland vertrekken. Maar voor het zover was kreeg ik toestemming
om mijn ouders in Suriname op te zoeken. Er was nog niet eerder iemand uit bezet
Nederland in Suriname gearriveerd. Dat maakte mijn komst, die zich anders tot de
familiekring zou hebben beperkt, tot een publiek evenement.
Suriname was, dat moet ik vooropstellen, in hoge mate pro-geallieerd,
pro-Nederlands, pro-Oranje, al leek het en-
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thousiasme voor de geallieerde zaak bij de hindoestaanse bevolkingsgroep, misschien
ingegeven door de terughoudende opstelling van Gandhi, wat minder dan bij de
creolen. Het werd mijn taak om aan al de mensen die verstoken waren van berichten
uit Nederland, te gaan vertellen wat zich daar in de meidagen en daarna had
afgespeeld. Daar kwam bij dat een meneer van het recruteringsbureau in de Verenigde
Staten me had gevraagd in Suriname op het bestaan van het Nederlands Legioen te
wijzen. Het ging namelijk niet zo goed met de recrutering, het aantal Nederlanders
in den vreemde dat zich voor de militaire dienst aanmeldde viel bitter tegen. Het
werd mij niet moeilijk gemaakt. Het comité Suriname Waakt had de bioscoop
Bellevue afgehuurd en voor een stampvolle zaal begon ik aan mijn verhaal. Ik sprak
niet van papier, dat was ook niet nodig, alles lag nog kersvers in mijn geheugen. Ik
moet die middag over een groot oratorisch talent hebben beschikt, want Suriname
Waakt kon na een paar dagen al berichten dat zich honderden vrijwilligers hadden
opgegeven om dienst te nemen in het Nederlandse leger. Om geen tijd te verliezen
werd een medische keuringsdienst in het leven geroepen en binnen een paar weken
waren een kleine vijfhonderd man geregistreerd.
Tot een uitzending is het nooit gekomen, zonder dat daar ooit een reden voor is
opgegeven. Terug in Canada vroeg de legerleiding mij niets, er werd niet op
gezinspeeld, het werd doodgezwegen. En toen ik in oktober 1941 per troepenschip
met een detachement uit Canada in Engeland aankwam gebeurde hetzelfde, of beter
gezegd, er gebeurde niets. Het leek wel of ik iets verkeerds, iets misdadigs had gedaan
door die uitroep tot dienstneming in Suriname te laten uitgaan. Na mijn terugkeer
uit Suriname had ik verslag uitgebracht aan het recruteringsbureau en aan de
Nederlandse ambassade in Amerika. Antwoord is uitgebleven, heeft mij althans niet
bereikt. Veertig jaar later lees ik in Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog van professor De Jong, in een noot onderaan een bladzij, dat de
vrijwilligers door de minis-
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ter van Oorlog, Van Boeyen, geweigerd werden, vermoedelijk omdat deze vreesde
dat zij binnen de Prinses Irenebrigade aanstoot zouden geven aan de Nederlandse
vrijwilligers en dienstplichtigen uit Zuid-Afrika. Het is alsof de vaderlandse
geschiedschrijver zich geneert om zoiets ongehoords te moeten vermelden. En dan
te bedenken dat de Prinses Irenebrigade in oktober 1941, toen ik in Wolverhampton,
waar ze gelegerd was, aankwam slechts over enkele compagnieën beschikte, de
subsistenten-compagnie, bestaande uit hen die maar moeilijk meekonden,
meegerekend. De constante stroom Engelandvaarders, die voor het merendeel via
Frankrijk en Spanje kwamen, was toen nog niet op gang gekomen. Sommige euvele
besluiten spreken voor zich. Dit is er een van. En anderhalf jaar later zijn Nederlandse
dienstplichtigen uit Zuid-Afrika, die zich aan de dienstplicht onttrokken, naar
Suriname verscheept om daar in de gevangenis te worden opgesloten. Als iemand
mij toen, in 1941, verteld had hoe minister Van Boeyen erover dacht, zou ik hem
niet hebben geloofd. Nu wel.
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Varen
‘We gaan naar Jezus!’ Deze uitroep, die een martelaar des geloofs niet zou hebben
misstaan, is niet van mij. Ze is van Swildens, de tweede stuurman van de Flora, toen
het schip door een granaat van een Duitse U-boot getroffen werd en in brand vloog.
De Flora voer op dat moment in de Caribische zee waar het wemelde van Duitse
duikboten. Amerika was nog maar pas in de oorlog, het konvooistelsel concentreerde
zich voornamelijk op de Atlantische Oceaan om Engeland op de been te houden.
Bovendien liep de Flora, zoals de meeste kleinere schepen van de KNSM, de
Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij, aanzienlijk langzamer dan de
Duitse duikboten.
Dim Vermeulen, afkomstig uit Brazilië waar zijn vader een landbouwbedrijf had,
en ik waren de twee kanonniers op het schip. We dienden beiden als soldaat in de
Prinses Irenebrigade in Wolverhampton en hadden ons opgegeven toen er vrijwilligers
werden gevraagd voor kanonnier bij de koopvaardij. Het leven in het kamp
Wolverhampton was, nadat de opleiding achter de rug was, weinig opwindend.
Wachtlopen en nog eens wachtlopen. Het leek in die eerste tijd, eind 1941, begin
1942 of er meer officieren dan soldaten waren en het zag er naar uit dat er van een
invasie op het vasteland voorlopig niets zou komen. Wij hadden het natuurlijk zo
slecht nog niet, om de zoveel weken hadden we weekendverlof en konden dan naar
Londen gaan, waar ik steevast in de Odeninobar mijn vrienden uit andere diensten,
de Marine en de Luchtmacht, ontmoette. Het karige traktement van een soldaat - drie
shilling per dag - was nooit een bezwaar, want sommigen van mijn vrienden hadden
de rang van officier en ook waren er altijd wel vrouwen die er een patriottische eer
in stelden om geallieerde soldaten, of het nu Hollanders, Polen of Noren waren, aan
een drankje te helpen. Er heerste een
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opgewekte stemming, de bombardementen op Londen konden daar geen afbreuk aan
doen. Iemand vertelde laat in de avond een verhaal over de soldaten, die in 1798 met
Prins Willem v vanuit Scheveningen naar Engeland waren overgestoken. Ze keerden
pas in 1813 of 1815, toen Napoleon goed en wel verslagen was als oude mannen in
Nederland terug. Het kon ons niet deren, jong als we waren beseften we niet eens
dat een aantal van ons nooit zou terugkeren.
Dim en ik en nog zo'n zestig anderen kregen een spoedopleiding in Liverpool. Vandaar
naar New York waar we werden ingedeeld. Zeggenschap daarin hadden we niet, het
was als een loterij zonder nieten, maar wel met hogere en lagere prijzen. De
waardering van de prijzen hing weer van de persoon af die ze trok, The Blue
Caribbean stond bij mij hoog genoteerd, de Noordelijke IJszee daarentegen ijselijk
laag en waarachtig het geluk was met mij. Ik werd samen met Dim op de Flora
geplaatst die op de warme zee voer. Eenmaal op het schip kwamen we erachter dat
de bemanning er andere gedachten over het geluk op nahield. Zij was, zonder
defaitistisch te zijn, ervan overtuigd dat we in deze wateren de duikboten niet konden
ontlopen. Dat was op zichzelf geen reden tot kankeren, de ontevredenheid richtte
zich meestal op de lage gevarentoeslag die de heren in Londen Jan de zeeman hadden
toebedacht. Kapitein De Haan, een oud marine-officier, zag er op toe dat de Flora
er piekfijn uitzag. Als zij - Flora is uiteraard vrouwelijk - dan toch ter ziele moest,
dan met een tot in de puntjes verzorgd uiterlijk. Dat betekende wel dat Dim en ik
telkens als het schip in een haven lag aan de slag moesten met bikken en teren en
meer van dat soort huishoudelijke bezigheden.
Omdat de Flora niet in konvooi voer en we zelden een ander schip zagen overviel
ons, mij althans, het gevoel van Alleen op de Wereld. Ik had dat gevoel al eerder
leren kennen toen ik na uit bezet Nederland ontsnapt te zijn in mijn eentje dwars
door Rusland reisde op weg naar Japan. Het zou mij in het
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verdere verloop van de oorlog nog vaker overkomen en misschien heeft het wel niets
met de oorlog te maken, maar is het gewoon een deel van mijn habitus of mijn
innerlijk gesteldheid. Net zo min als ik gezelschap om me heen voortdurend kan
verdragen, net zo min ben ik bestand tegen een lang aanhoudend gevoel van alleen
zijn. Op de Flora uitte zich de onrust in een door de omstandigheden bepaalde vorm.
Het kon gebeuren dat je op een nacht besloot niet in je hut te gaan slapen en dan
maar een matras en een kussen naar het dek sjouwde. En de volgende nacht, die in
niets verschilde van de vorige, sliep je weer rustig in je eigen bed. Het had meer te
maken met het samengaan van de zekerheid en de onzekerheid waarin we leefden,
de zekerheid dat de confrontatie met de U-boot elk ogenblik kon gebeuren, de
onzekerheid van het wanneer. Niemand zei er wat van als ze mij met het matras
zagen sjouwen, ik vroeg ook niets als ik een ander datzelfde op een ander tijdstip
zag doen. Eén keer bij stormachtig weer ter hoogte van San Domingo, terwijl het
schip gevaarlijk heen en weer schommelde en een wervelstorm in aantocht was kwam
er een Amerikaanse destroyer langszij en riep ons via een scheepstoeter toe:
‘Submarine in vicinity, get out of this area as quick as possible, good luck brother.’
Het geluk - hoe vaak heb ik het woord geluk niet al gebruikt - was met ons, we
kwamen behouden in Port au Prince, de hoofdstad van Haïti aan, waar we een paar
dagen bleven liggen om sisal te laden. Dat laden verliep nogal traag, de
havenarbeiders, elders een breed geschouderd, gespierd soort mannen, zagen er
belabberd mager en uitgemergeld uit en van opschieten was geen sprake. Er bleef
genoeg tijd over om 's avonds te passagieren, maar onze excursies strekten zich niet
verder uit dan tot de dichtstbijzijnde bars annex hoerenkasten. De meisjes uit het
aangrenzende San Domingo bleken vanwege hun lichtere huidskleur de voorkeur
van de klanten - wat waren wij anders? - te genieten.
Ik kocht, leesgraag als ik ben, een krantje en las dat de
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President in een rede tot de volksvertegenwoordiging zijn bezorgdheid over de
toestand van zijn land had uitgesproken: ‘les cheveux gris du coeur’. Daar bleef het
niet bij. Op een avond kwam de agent van de maatschappij, een Haïtiaan, aan boord.
Ik zat aan dek en maakte kennis. De hofmeester, Lodewijks, een belezen man, voegde
zich bij ons en zorgde voor een verrukkelijke rumpunch, rum de Barbancourt. Een
mens vergeet namen, gezichten en wat niet al, maar deze rumpunch is me bijgebleven
als een dierbaar souvenir uit die doodarme republiek. Ons gesprek ging niet over de
oorlog, niet over de economie, de agent had het over de literatuur, er vloeiden namen
over en weer, bekende en onbekende. Waar heb ik tijdens de oorlog ooit zo'n gesprek
gehad? Nergens, geloof ik. Ik meen ergens gelezen te hebben dat de vlieger en
schrijver Saint Exupéry eens een avond op het eiland Réunion moest doorbrengen
en daar toen tot zijn verbazing met een groep inheemsen kennis maakte, die tot en
met op de hoogte waren van de Franse literatuur. Dat was nog in volle vredestijd en
het kan een uitgelezen gezelschap zijn geweest. In dit geval was het iets unieks. De
agent kwam om wat zaken te bespreken, bleef aan dek even uitblazen, we kwamen
in gesprek en zie daar, het grijs dat het hart van de president omfloerste was geweken.
Ik heb mij toen niet de vraag gesteld of liefde voor het boek ook niet een vorm
van escapisme kan zijn. Gelukkig maar, als ik dat gedaan zou hebben zou ik er
waarschijnlijk niet uit zijn gekomen. Zelfs nu nog, zoveel jaren later, kan ik daar
geen afdoend antwoord op geven. Sedert zo'n eminent criticus als Edmund Wilson
Conrads' The Heart of Darkness and Kafka's Metamorphosis in zekere zin tot de
Tales of Horror rekent, waarbij de Horror niet van buiten in spookgedaante op ons
af komt maar in onszelf zetelt, is mijn onzekerheid in dit opzicht toegenomen. Zoals
een ander van tuinieren houdt lees ik voor mijn plezier. Als ik iets zal missen als ik
er straks niet meer ben - gesteld dat ik in The Void iets zou kunnen missen, - dan zijn
het wel mijn boeken, zowel mijn lievelingsboeken,
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die ik in een kast dicht bij mijn bed heb staan, als de boeken die nog geschreven
zullen worden en zich daar dan een plaats moeten veroveren. Waaruit blijkt dat mijn
onthechting nog altijd haar volle wasdom niet heeft bereikt en mijn inhaligheid in
dit opzicht tot over het graf heenreikt. Al dit soort overwegingen speelden natuurlijk
tijdens mijn aanwezigheid op de Flora geen enkele rol. In het hiernamaals geloofde
ik niet, met het geloofsartikel ‘De doden zullen eens weder herleven’ had ik afgedaan,
de aantrekkelijkheid van het boeddhisme met een schier eindeloos voortrollende
reïncarnatie had nog geen vat op mij. Een achteraffe reconstructie van toenmalig
denken en voelen is na meer dan vijftig jaar een hachelijke onderneming. Als ik
ervan uitga dat de drang tot overleven een van de machtigste drijfveren in het bestaan
is, en als ik er dan de bereidheid om je in te zetten met de gerede kans om je leven
erbij in te schieten aan toevoeg, dan is het zo'n beetje in een notedop samengevat.
Voor de een zal dat samengaan van twee uitersten ongetwijfeld minder
vanzelfsprekend zijn uitgevallen dan voor de ander, het kwam er toch op neer dat
we met z'n allen in hetzelfde schuitje, de Flora, zaten.
Overdrijf ik? Ik meen van niet. In de eerste helft van 1942 zijn er alleen al op de
route van de Amerikaanse Oostkust een 200 schepen verloren gegaan, waarvan
sommigen met man en muis. Het Caribisch zeegebied was zonder afweermaatregelen
een waar jachtterrein voor de U-boten. In mei en juni zijn ruim honderd schepen tot
zinken gebracht. Eerst na juli toen er konvooibescherming werd geboden verbeterde
de toestand aanmerkelijk en gingen er bijna geen schepen meer op deze route verloren.
Als ik een enkele maal terugdacht aan die armzalige nachten dat ik met Rob en Kees
op onze vlucht in een bootje op Het Kanaal zwalkte voelde ik me, hoe
onwaarschijnlijk dat ook mag klinken, mateloos voldaan. Wat me toen niet gelukt
was, wat bijna was uitgelopen op een onvermijdelijke en nutteloze ondergang waarin
je je maar had te schikken, had ik toch voor elkaar gekregen. Het beant-
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woordde aan mijn eergevoel, niet tegenover anderen, maar tegenover mezelf, om
mee te kunnen doen aan de oorlog die nog gewonnen moest worden. Ik had de
vernedering willen ontvluchten - de gedachte aan Auschwitz en wat daarmee
samenhing was toen nog niet eens geboren, - de ontluistering van een ingeboren maar
in toom gehouden trots, dat begreep ik nu, waarmee ik de wereld om me heen
totnogtoe had bekeken. Waar deze gesteldheid op berustte mag Joost weten, de
natuurlijke eenvoud van mijn moeder, die zonder dat zij daar erg in had van haar
uitging, heeft mij altijd als lichtend voorbeeld voor ogen gestaan, zonder dat ik in
de verste verte dat ideaal heb benaderd. Het had allemaal denk ik iets met elkaar te
maken, angst om dood te gaan en het op de koop toe nemen dat je kon sneuvelen
waren niet langer elkaar uitsluitende begrippen. Het een overlapte het ander, verschoof
telkens, was nooit helemaal weg. Omdat je er niet voortdurend bij stilstond leek het
soms erop of doodgaan naar eigen believen van dag tot dag uitgesteld kon worden.
Er was trouwens aan boord van zo'n klein schip als de Flora geen aalmoezenier die
je aan je hoofd zeurde met de grote levensvragen, hij zou ze trouwens niet eens
behoeven te stellen, want wat zou hij ons meer kunnen meegeven dan Good luck,
brother. Kan het zijn dat ik als jood dat allemaal sterker aanvoelde dan een ander,
die met dat soort problemen niet op dezelfde manier als ik geconfronteerd werd? Ik
weet het niet, misschien zinspeelde mijn vriend Appie, in opleiding voor piloot,
daarop toen hij me schreef dat hij begreep waarom ik dienst genomen had op de
koopvaardij. Dat was echt iets voor hem, vliegeniers keken op de langzaam
voortploeterende schepen vanuit de hoogte meewarig neer, terwijl de zeevarenden
op hun beurt hun hart vasthielden voor de gevaren die de vliegers te wachten stonden.
Het was op een van die heldere maanovergoten nachten die je op de Caribische zee
hebt toen de Flora beschoten werd. Verrukkelijk als zulke nachten zijn leverden ze
voor de sche-
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pelingen het grootst mogelijke gevaar op: het silhouet van het schip was door geen
verduistering aan het zicht te onttrekken. Dim had me net afgelost, maar ik was op
het platform waar het kanon was opgesteld wat blijven hangen om van de avondlucht
te genieten. Plotseling zagen we een lichtflits, we richtten het kanon en het leek wel
of de wederzijdse granaten elkaar passeerden voor ze neerkwamen. De granaat van
de U-boot sloeg meteen in. De machinekamer was getroffen, het schip kwam stil te
liggen en vloog in brand. Van de andere kant werd er nu ook op ons geschoten. We
hadden de indruk dat we ons tussen twee duikboten bevonden en bleven terugschieten,
maar konden, omdat we geen lichtspoorammunitie hadden, niet uitmaken waar onze
granaten precies neervielen. We meenden heel even op het water een blauwe
steekvlam gezien te hebben, maar hadden geen idee wat dat kon zijn. Toen de Flora
gevaarlijk begon te hellen besloot de kapitein dat het tijd was om in de reddingsboten
te gaan. Een van de twee boten was zwaar beschadigd en met een propvolle
reddingsboot voeren we op de kust af. De dodelijk getroffen eerste machinist stierf
al rochelend in de boot. Voor we weg voeren zagen we op een veilige afstand om
niet meegezogen te worden de Flora langzaam kapseizen, zich nog eenmaal flauwtjes
oprichten en toen in het water verdwijnen. Van kapitein De Haan kregen Dim en ik
een getuigschrift. (z.o.z.)
Vooral het criterium ‘uitstekend’ deed me goed. Het bracht me terug naar mijn
schooltijd in Paramaribo. In de rapporten van de Hendrikschool stond links boven
in de hoek de betekenis van de cijfers aangegeven: 8 was goed, 9 was zeer goed, 10
was uitstekend. Van herplaatsing is het niet gekomen. Ik werd weer in het leger
opgenomen en kreeg in Suriname een. officiersopleiding.
In 1986 verschijnt het indrukwekkende standaardwerk van de historicus K.W.L.
Bezemer Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog.
Hij heeft als enige in Nederland de archieven van de Britse Admirality, waar zich
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de journalen van de Duitse U-boten bevinden, mogen raadplegen. Uit het logboek
van de U-159en de scheepsverklaring van kapitein De Haan heeft Bezemer de
werkelijke toedracht van het verloren gaan van de Flora kunnen reconstrueren.
‘De Flora (1417 ton) was op 4 juni, onder kapitein A. de Haan, met een lading
stukgoederen uit “een Amerikaanse haven” naar Curaçao vertrokken. De bemanning
telde 31 koppen en er waren 6 passagiers aan boord. De 13de juni trof men twee
reddingsboten met schipbreukelingen aan, die werden opge-
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pikt. Zij waren afkomstig van drie vernietigde schepen en bevonden zich vier dagen
op zee. In verband met de toestand van deze mensen en het tekort aan drinkwater op
zijn eigen schip, besloot kapitein De Haan zijn route te wijzigen en de geredden naar
Cristobal te brengen. De volgende dag werden zij daar afgeleverd en na nog enige
lading te hebben ingenomen ging het door naar Curaçao.
In de vooravond van 17 juni, om 20.15 uur, kreeg de kapitein op de brug telefoon
van de kanonnier dat hij een flauw licht zag over bakboord. Vlak daarna hoorde De
Haan een schot, dat aan bakboord in de midscheeps bleek te zijn ingeslagen.
Onmiddellijk hard stuurboord uitdraaiend gaf de kapitein, die zich niet direct
gewonnen wilde geven, order het vuren te beantwoorden. Wij zullen hieronder zien
hoe de tegenstander daardoor aanvankelijk in moeilijkheden kwam, helaas blijkbaar
zonder dat men zich dit op de Flora voldoende realiseerde. Reeds spoedig volgden
er nieuwe inslagen; de bakboordsboot werd zwaar beschadigd, het licht ging uit, de
machine stopte, het stuurgerei geraakte onklaar en er ontstond brand. Het was een
groot wonder dat slechts een der opvarenden, de 3de machinist, B. van Voorthuisen,
ernstig getroffen was en wel direct door het eerste schot. Het schip werd nu verlaten
met de stuurboordsmotorsloep, waarin een groot deel van de bemanning had plaats
genomen. Op enige afstand werden de verdere gebeurtenissen afgewacht; men zag
de Flora ondergaan. Even daarna verscheen een onderzeeboot, die “om enige
bijzonderheden vroeg” en vervolgens verdween. Teruggaande naar de plaats des
onheils werd de vol water staande bakboordsboot gevonden met de overige
bemanningsleden, die werden overgenomen. Vervolgens ging het op de kust van
Colombia af, slechts een 12 mijl verwijderd. De volgende nacht kon men landen en
wel in het plaatsje La Pajaro, niet ver van de grotere kuststad Rio Hacha. Met de
eigen sloep en twee assisterende gouvernementsboten ging het door naar Rio Hacha,
waar de schipbreukelingen gastvrij en liefderijk werden ontvangen. Helaas was Van
Voorthuisen
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inmiddels overleden. Hij werd plechtig ter aarde besteld in Rio Hacha. Kort daarna
vertrokken allen naar de Colombiaanse hoofdstad Barranquilla; hier werd op 22 juni
de scheepsverklaring afgelegd voor de Nederlandse consul.
De Flora was vernietigd door de U-159, op 15 mei onder luitenant-ter-zee 1ste
klasse Witte uit Lorient naar het Caribische-zeegebied vertrokken. In de namiddag
van de 17de verkende Witte niet ver van de kust van Colombia een schip, dat hij
besloot 's avonds met zijn 3,7 cm-kanon aan te vallen. Om 20.15 vuurde hij, van 800
m, zijn eerste granaat af; het was meteen een treffer. De onderzeebootcommandant
beschrijft in zijn journaal hoe het getroffen schip direct scherp afdraaide en het vuur
beantwoordde. “Dat is vervelender, vooral op deze kleine afstand. Ook ik draai nu,
met volle vaart, eerst af.” Het doel bleef doorvuren en reeds spoedig liepen het schip
en de U-159, maar nu op grotere afstand, naast elkaar op. Na enkele minuten boekte
het beschoten schip van zijn kant een voltreffer op de tegenstander (“ein glücklicher
10,5 Treffer ins achtere Deckshaus”) Witte dacht dat het schip, door de rook van de
op de U-159 ontstane brand, niet meer zuiver kon schieten. Daarom wilde hij het
niet opgeven, hoewel het schip “schon verdammt gut eingeschossen” was, maar nu
steeds miste. Toen er brand uitbrak op de Flora (Witte wist niet dat het om dat schip
ging) was de strijd beslist. Men zag hoe boten werden gestreken; spoedig stond het
schip in lichtelaaie en ik geef bevel het vuren te staken - het stoomschip kentert
brandend over stuurboord - ik ga naar een reddingsboot (het is een motorreddingsboot)
en hoor van de tamelijk stuurse inzittenden als naam Flomar, van 5551 ton.’
Aldus Wittes KTB, dat we deels letterlijk aanhaalden. Ook nu werd de naam van
het door de U-boot vernietigde schip niet goed verstaan. Flora werd Flomar, een
Amerikaans schip van inderdaad 5551 ton - natuurlijk aanzienlijk meer dan de 1417
ton van de Flora. Op 13 juli was de U-159 terug in Lorient.
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Dit relaas brengt meer dan veertig jaar later twee feiten aan het licht. Het eerste en
meest glorieuze is dat wij met ons kleine 3-inch kanon wel degelijk een voltreffer
op de U-boot hebben geplaatst en wel zodanig dat hij terug moest naar zijn thuishaven
in Duitsland en geen verder onheil kon aanrichten in de Caribische wateren. En
hiermee was onze waarneming van de blauwe steekvlam die als ongeloofwaardig
ter zijde was geschoven gerehabiliteerd.
Het tweede opmerkelijke is dat wij er altijd vanuit zijn gegaan dat twee duikboten
ons schip beschoten hadden, terwijl nu blijkt dat de U-159 om de Flora heen gevaren
heeft. Het doet me denken aan de titel van een boek van de Russische filosoof Leo
Sjestov Crisis der Zekerheden. (Niet aan de inhoud van het boek, al kan het geen
kwaad om eraan herinnerd te worden ‘dat als God verboden had pruimen of peren
te eten en Adam Hem daarin ongehoorzaam was geweest, de gevolgen dezelfde
geweest zouden zijn.’) Hoezeer een mens blakend van waarheidsliefde kan dwalen
blijkt uit het feit dat ik nog maar een paar jaren voor het uitkomen van het boek van
Bezemer aan Jos de Roo het een en ander over het zinken van de Flora had verteld
en het toen nog had over twee duikboten. Over de blauwe steekvlam, die toen al
jaren naar het rijk der fabelen was verwezen, heb ik toen niet eens meer durven
reppen.
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Creool
In 1943, terwijl het oorlogsbedrijf nog in volle gang was, gebeurde er iets dat er
ogenschijnlijk niets mee te maken had. Meneer Waller, boer Thomas in de wandeling,
een oud koffieplanter, had in Paramaribo een Suriname-avond georganiseerd, die
uitsluitend voor Surinamers toegankelijk was. Zoiets aparts, exclusiefs, had bij mijn
weten in Suriname nog nooit plaatsgevonden. De buitensociëteit Het Park, de geliefde
ontmoetingsplaats van de beter gesitueerden, zou op die bewuste avond haar terrein
afschermen en alleen Surinamers toelaten. Restte de vraag, Surinamers, wie zijn dat?
Om die vraag te beantwoorden dook het eenhoofdig Waller-comité niet in moeilijke
antropologische of etnische begripsomschrijvingen, maar liet het aan ieder over om
zelf uit te maken of hij/zij er al dan niet toe behoorde. Ik herinner mij die avond nog
goed. Op het terrein stonden talrijke tenten waar van alles te doen en te krijgen was,
terwijl op de dansvloer een onvermoeibare band voor een opgewekte calypsostemming
zorgde. De bezoekers van de fancy-fair, want dat was het, moesten wel diep in hun
zak tasten, want achter al dit opgeruimde gedoe school de werkelijke diep-serieuze
bedoeling van het Waller-initiatief. De opbrengst van de avond zou dienen om de
Surinamer terug te brengen naar de landbouw, die hij na de afschaffing van de
slavernij de rug had toegekeerd.
Suriname, de kolonie waarmee volgens Colijn niets mee te beginnen was en waar
niets te halen viel, was door de oorlog als het ware uit een diepe slaap ontwaakt.
Amerikaanse troepen en een detachement van de Prinses Irenebrigade uit Engeland
waren er gelegerd om de voor de oorlog vitale bauxietmijnen te beschermen, waardoor
de bedrijvigheid was toegenomen. De op 7 december 1942 uitgezonden radiorede
van Koningin Wilhelmina, die voor alle drie koloniën een nieuwe rechtsorde inhield,
waarin zij de eigen aangele-
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genheden zelfstandig zouden verzorgen, had iets wakker geroepen dat voordien alleen
nog maar in de harten van enkelingen sluimerde. Wat dat betreft was er een
hemelsbreed verschil tussen het benarde, door de Japanners bezette Nederlands
Oost-Indië, waarvoor de toespraak toch hoofdzakelijk bedoeld was en de
West-Indische koloniën. In deze sfeer paste de oproep van Waller wonderwel.
Het was geen Monroe-achtige doctrine die hij verkondigde, het was niet vijandig
gericht tegen de niet-Surinamers, het was wel een eerste opwelling van nationalisme
om de landskinderen te doen inzien wie en wat zij waren en ze een stimulans te geven
om vooruit te komen en niet bij de pakken neer te zitten. ‘Ferme jongens, stoere
knapen, foei hoe suffend staat gij daar’, het ons bekende lied uit Kun je nog zingen,
zing dan mee mocht dan niet op de Surinamers slaan, het was Waller uit het hart
gegrepen. Terug naar het land, hard werken en ploeteren in de landbouw, de
aanwezigen op het tuinfeest, voor zeker negentig procent stadsbewoners, die er niet
aan dachten het in hun ogen comfortabele leventje in en rondom Paramaribo op te
geven, stemden er volmondig mee in en droegen naar vermogen royaal het hunne
daartoe bij.
Waarom ik deze gedenkwaardige avond, die tot de prehistorie van het Surinaamse
nationalisme moet worden gerekend, hier weer oprakel spruit voort uit het feit dat
ik door de afgebakende omschrijving van het soort bezoekers voor het eerst scherp
geconfronteerd werd met het begrip identiteit. Totnogtoe was dat voor mij een
betrekkelijk vormeloos begrip geweest, dat ik in de jaren die ik buiten Suriname
verbleef min of meer met nostalgie in verband bracht, een soort
Zuid-Zuid-Westgevoel, een voortdurende latente verbondenheid met Suriname. Ik
had nooit het gevoel van ‘het een of het ander’. Nu werd ineens van mij een keuze
verwacht. Beschouwde ik mij, niet alleen door geboorte, maar ook in de geest als
Surinamer, dan behoorde ik deel te nemen aan het feest, zo niet, dan diende ik mij
er verre van te houden. Ik ben erheengegaan, mijn keuze was niet voor tweeërlei
uitleg vatbaar. (Ik
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volgde toen na het zinken van de Flora in Suriname een officiersopleiding.)
Hoe plausibel klinkt het allemaal. En toch is het beeld dat ik zojuist heb geschetst
en dat ik tot voor kort voor onomstotelijk waar heb gehouden gedeeltelijk onjuist.
Gedeeltelijk. Want het offerfeest van de heer Waller heeft ongetwijfeld plaatsgehad.
Maar bij de weergave van de opzet, de doelstelling van deze fancy-fair is een fout
geslopen die ik in mijn herinnering heb weggemoffeld en die eerst nu, nu ik enig
graafwerk in het verleden heb verricht, aan het licht treedt. Waller, zo blijkt mij nu,
had het recht op toegang tot zijn besloten avond niet tot Surinamers beperkt, het was
nog veel beperkter van opzet, veel exclusiever. Het waren uitsluitend de creolen die
hij op het oog had, de passieve, lamlendige creolen die het erbij hadden laten zitten,
terwijl de hindoestanen, die pas later na de afschaffing van de slavernij als
contractarbeiders waren aangevoerd, zich tot een dynamische groep hadden
ontwikkeld, die op velerlei gebied, maar vooral in de landbouw, de creolen had
overvleugeld. Voor Waller stond de remedie tegen deze onzalige gang van zaken al
bij voorbaat vast. Onder goede, maar vooral harde leiding moesten de creolen weer
aan de slag en als oud-planter kwam de landbouw daarvoor het eerst in aanmerking.
De opbrengst van de avond zou bestemd worden om een geschikt terrein te verwerven
en een aantal creoolse jonge mannen die de handen uit de mouwen wilden steken bij
elkaar te brengen om de grond te bewerken. Het was een zuiver creoolse
aangelegenheid, het ging om niets minder dan om de risorgimento van het creoolse
volksdeel. Juist daarom moesten zijzelf en niet anderen het geld voor dit doel bij
elkaar brengen, daarom mochten alleen creolen meedoen aan het Waller-festijn. Voor
Surinamers van hindoestaanse, Chinese of Javaanse afkomst gold Verboden Toegang.
Hoe komt het, vraag ik me nu af, dat ik deze gang van zaken, deze apartheid avant
la lettre, vergeten was? Dat ik de herinnering aan die avond heb behouden, maar dan
zodanig
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gekleurd, om niet te zeggen vervalst, dat ik haar als uitgangspunt heb genomen voor
de ontdekking van mijn identiteit als Surinamer. Bij enig nadenken had ik toch moeten
beseffen dat de hindoestanen en Javanen bij uitstek landbouwers waren en dat voor
hen de aansporingen van boer Thomas volstrekt overbodig, ja zelfs onzinnig moeten
hebben geklonken. Het ging Waller heus niet om versterking van enig politiek
bewustzijn dat na de oorlog zou uitmonden in autonomie en baas in eigen huis. Niets
van dat alles stond hem voor ogen, het is mijn interpretatie geworden, ik heb het
zoeklicht op de vraag ‘Wie ben ik’ laten vallen op een gebeurtenis die wel heeft
plaatsgevonden, maar waarvan ik het decor, de achtergrond, zodanig heb verschoven
dat de deelnemers iets anders uitbeeldden dan waarmee ze in werkelijkheid bezig
waren. Maar daar komt nog iets anders bij. Dit voorval is daarom zo levendig in mijn
herinnering gebleven, omdat ik door het bijwonen van het feest me openlijk heb
geïdentificeerd en geëtiketteerd als creool, zonder gehinderd te worden door de
gedachte dat het nog maar de vraag was of ik als jood en blanke me tot die groep
zou mogen rekenen. Creolen, wie zijn dat?
Rudolf van Lier vermeldt in zijn in 1949 uitgekomen standaardwerk Samenleving
in een grensgebied dat in Suriname tot in de twintigste eeuw allen (ook het vee) die
er werden geboren creools werden genoemd. ‘Door de aanwezigheid van een grote
immigrantenbevolking uit Azië kreeg het woord echter een nieuwe betekenis: het
werd hoofdzakelijk gebruikt om de groep aan te duiden die uit kleurlingen en negers
bestaat, waardoor het mogelijk wordt deze te onderscheiden van de afstammelingen
van de immigranten. Tot deze groep kan ook een in Suriname geboren kind van
blanke ouders behoren, indien het zichzelf daartoe rekent en door de overige creolen
als zodanig wordt geaccepteerd.’ Ik heb er toentertijd niet bij stilgestaan. Als Joséphine
de Beauharnais en Jean Rhys tot de creolen worden gerekend, waarom ik dan niet.
Het deed mij een innerlijk genoegen om tot die groep te
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behoren en eerlijk gezegd beleef ik dat ondanks mijn Nederlanderschap en mijn
dertigjarig verblijf buiten Suriname nog altijd zo. Ik heb door de manipulatie van het
geheugen het feest van Waller misbruikt om er iets anders, ruimers van te maken
dan het bekrompene dat het in werkelijkheid was, ik heb het omgebouwd tot iets dat
eerder de raciale tegenstellingen in het land zou overbruggen dan verscherpen, maar
dat neemt niet weg dat ik indertijd spontaan gehoor heb gegeven aan Wallers
trompetgeschal. Ik heb mij toen niet afgevraagd hoe de andere buitengesloten
bevolkingsgroepen tegen het Waller-initiatief aangekeken hebben. Hebben ze het
als een affront aangevoeld of gedacht ‘het zal me een zorg zijn’? Het is mogelijk dat
de Hollandse allochtonen, die in die dagen nog altijd de toon aangaven, zich de ogen
hebben uitgewreven: ‘Wat moet dat nou?’ maar bepaald ongerust over de strekking
van die avond zullen ze zeker niet geweest zijn, omdat Suriname in oorlogstijd pal
achter de geallieerden, Nederland en Oranje, is blijven staan. Creool of niet-creool,
het was geen onderwerp waar ik me in mijn studententijd mee had beziggehouden.
Wie van het handjevol portiers, zeelieden, muzikanten en semi-artsen (afkomstig
van de Medische school in Paramaribo) brak zich op een enkeling na vóór de oorlog
het hoofd over dergelijke haarkloverijen? Als studentpoëet in Leiden had ik een vers
getiteld ‘Creolina’ in de Virtus gepubliceerd, maar veel verder dan het betreuren dat
er geen ‘zwaar bedwelmend mooie creoolsen’ in dat stadsdeel te vinden waren reikte
mijn gedachtengoed niet.
Ik zal niet voor de verleiding bezwijken om te gaan mijmeren over de
wispelturigheid of de onbetrouwbaarheid van het geheugen en het zou bovendien
afbreuk doen aan de deugdelijkheid van mijn memoires. Dat hebben anderen, meer
bevoegden, al eerder lang voor mij gedaan. Ik bevind mij in de bijzondere positie,
dat ik aan de hand van het door de heer Waller zelf geschreven en in 1965 uitgekomen
boekje Surinaamse herinneringen van boer Thomas kon verifiëren wat zich rondom
die bewuste avond heeft voorgedaan. (Ik ga er daar-
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bij van uit dat het herinneringsvermogen van boer Thomas in de tussenliggende 22
jaar niet zodanig was afgezwakt dat hij de door hem aangebrachte scheidslijnen van
die avond een ander tintje heeft gegeven.) Want wat ik hier tussen haakjes als een
mogelijkheid veronderstel is bij mij in ieder geval gebeurd. Of je het afzwakking,
verdoezeling, verdringing of legitimering zou willen noemen, vaststaat dat ik nu,
met mijn neus op de feiten gedrukt, de door Waller gevolgde methode om een op
zich zelf respectabel doel ‘Terug naar het land’ te bereiken beschamend vind. Daarom
voor mij geen ‘Speak, Memory’. Het is veeleer ‘Thank you, Memory’, jij hebt mij
jarenlang het gevoel van een lichte gêne bespaard, die ik anders bij het terugdenken
aan die avond moeilijk van mij af had kunnen schudden. Als daad van eenvoudige
rechtvaardigheid tegenover de nagedachtenis van de heer Waller past het mij om
erop te wijzen dat, zo al iemand blaam treft, Waller dat met alle bezoekers en
medewerkers van die avond deelt.
Er bestaat een leerstuk over de passieve medeplichtigheid dat in het begin van
deze eeuw door het Hof van Justitie in Suriname is ontwikkeld en sindsdien algemeen
erkende jurisprudentie is geworden. Het Hof kreeg de vraag voorgelegd of de
bewakers van een aantal zakken koffie op een schuit medeschuldig waren aan de
diefstal van de zakken door, terwijl ze van de voorgenomen diefstal op de hoogte
waren, net te doen alsof zij sliepen toen de dieven hun slag sloegen. De bewakers
meenden vrijuit te gaan omdat zij immers niet aan de diefstal zelf hadden meegedaan.
Schuldig, vanwege hun passieve medeplichtigheid aan de diefstal, luidde het vonnis.
Daders en medeplichtigen zijn even strafbaar. Als ik dit oordeel van het Hof op de
feestavond in Het Park toepas, dan betekent dit dat wij allen, de heer Waller, de
bezoekers en alle overige medewerkers in gelijke mate schuldig zouden zijn, zo er
al van enige schuld sprake is. De geest van boer Thomas ruste in vrede.
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Ter noodzakelijke aanvulling.
De schrijver Jo van de Walle, toentertijd regerings-voorlichtingsambtenaar, rept
in zijn in 1975 uitgekomen boek Een oog boven Paramaribo, dat over de oorlogsjaren
in Suriname handelt, met geen woord over dit opmerkelijke festijn, misschien omdat
hij tot een groep behoorde die op die avond buiten de poort zou worden gehouden.
Wel heeft hij de heer Waller in Paramaribo ontmoet en daar in zijn boek verslag van
gedaan. Het sluit tot op zekere hoogte aan bij mijn weergave van Wallers
gedachtengang, maar gooit er nog een niet zo aardig schepje bovenop. Ik citeer:
Waller waardeerde de hard werkende hindoestaanse en Javaanse boertjes best.
‘Maar,’ zei hij ‘het land Suriname, is van ons. Van de Surinamers. Surinamers zijn
mensen van hier. Zij zijn creolen, ingeborenen, ingezetenen. Het woord creool
betekent niet neger,’ vervolgde hij, ‘het betekent van hier. Een koe die bij ons een
kalf krijgt, krijgt een creools kalfje. Dat is een kalf van hier, snap je!’
‘Als een hindoestaanse een kindje krijgt,’ vroeg ik bescheiden, ‘is dat dan geen
creooltje?’ Hij keek me met zijn donkere, glanzende ogen verbijsterd aan en schudde
het hoofd over zoveel onbegrip. Toen hij schokschouderend wegliep, kreeg ik de
indruk dat er in Suriname een klassenstrijd gaande was, tussen stad en land.
Ik heb altijd gerede twijfel over de gevatheid van schrijvers bij de weergave van
een gesprek dat tientallen jaren geleden gevoerd is. Dat neemt niet weg dat het niet
bepaald onschuldig beeld dat Van de Walle hiermee oproept, en daar gaat het om,
trefzeker is.
Hoe heerlijk argeloos bezong de straatzanger Thijm in mijn jongensjaren het
huwelijk, de idylle, tussen een hindoestaanse heer en een creoolse dame. Het moet
toen een opzienbarende gebeurtenis zijn geweest en Thijm heeft, onder de indruk
van dit gebeuren, het klaargespeeld om drie in Suriname gesproken talen in een
vierregelig lied te stoppen. Goedoe, goedoe Thijm, bij hem is er nog geen sprake
van concurrentie en rassentegenstelling, wel van een eerste schuchtere toenadering:
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Baboen teki malata misi
al in Paramaribo
Baboen meki opo wisi
atsjeh mai, kaise hai
Een hindoestaan zocht een bruid
hier in Paramaribo
betoverde met zijn toverkruid
een schone mulattin.
Goed zo (aanstaande) moeder, heb je het naar je zin?

(Vertaald met behulp van Hein Eersel.)
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Op weg naar Tokio I
Ik probeer bij het oprakelen van wat ik nu wil gaan vertellen gewoon bij het begin
ervan te beginnen om niet ergens middenin verzeild en verstopt te raken. De
moeilijkheid zit hem daarin dat bij dit begin een ander voorafgaand begin zich
aandient dat ik niet zonder meer kan weglaten omdat anders de innerlijke samenhang
komt te ontbreken en daar gaat het mij juist om. Om niet helemaal op Adam en Eva
terug te vallen heb ik daarom gekozen voor een resumé van die gebeurtenissen die
ogenschijnlijk niets met Tokio te maken hebben maar toch daarop uitlopen.
Ik bevond mij in Tarakan toen Japan op 15 augustus 1945 capituleerde en kreeg
de opdracht om me per vliegtuig naar Brisbane te begeven. Vandaar zou het eerste
schip met de omineuze naam de Van Heutz met een paar honderd militairen en
burgerpersoneel naar Java vertrekken. Dat vertrek ging met een paar moeilijkheden
gepaard, omdat de Australische havenarbeiders na het uitroepen van de Republiek
door Soekarno weigerden Nederlandse schepen te laden. Omdat staken in Australië
zelfs tijdens de oorlog een veel voorkomend verschijnsel was werd dat nogal gelaten
opgevat. Het betekende wel dat het schip door de troepen zelf moest worden geladen.
Ondanks deze vertraging begaven we ons welgemoed aan boord. Onder de passagiers
bevond zich ook kolonel Spoor, toen nog geen generaal, het hoofd van de NEFIS, de
militaire inlichtingendienst. Die dienst was blijkbaar beter op de hoogte van de situatie
in de buitengewesten dan van die op Java, waar ze tijdens de oorlog geen voet aan
de grond heeft kunnen krijgen. In ieder geval begon de luchthartige stemming aan
boord om te slaan toen de radioberichten vanuit Batavia steeds verontrustender
luidden. In plaats van een hartelijk welkom voor de bevrijders van Indië - en dat
waren we toch - moesten we op een vijandige ontvangst rekenen.
Dat laatste viel nogal mee. In Tandjong Priok, waar we op 4
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oktober aankwamen, wapperden weliswaar overal de roodwitte vlaggen van de
Republiek op de daken, maar er werd niet op ons geschoten. De verwarring in
Batavia-Djakarta was groot, het rood-wit en het rood-wit-blauw gaven aan welke
gebouwen al dan niet door de aanhangers van de Republiek bezet waren. In mijn
herinnering waren dat alle politiekantoren en een kantoor van een Indonesisch dagblad
dat openlijk tot revolutie opriep. Ik weet dat zo goed, omdat een vriend van mij, die
zich ergerde dat dat zo maar kon, me tevergeefs voorstelde om het zonder bevel van
hogerhand op onze beurt te gaan bezetten. De eerste paar dagen werd ik samen met
een stuk of wat anderen ondergebracht in een groot flatgebouw tegenover een
spoorwegstation. Tot onze verbazing bleven de treinen rijden. Omdat we er niet zeker
van konden zijn dat de reizigers die naar Djakarta kwamen uitsluitend vreedzame
groente - en kippenverkopers waren, stelden we volgens een rooster een reguliere
bewaking van het gebouw in. Meneer Bloem, voor de oorlog het hoofd van de
Weeskamer, in mijn ogen een man op leeftijd, had de nachtdienst. Nu had meneer
Bloem nog nooit van zijn leven een geweer in handen gehad, zodat eerst een
kortstondige instructie daaraan voorafging. We hielden ons hart vast dat als zich iets
voordeed - wat gelukkig niet het geval is geweest - meneer Bloem zich in zijn voet
zou schieten.
Na een paar weken van betrekkelijk niets doen in een chaotische stad waar af en
toe zonder aanwijsbare reden een plotseling heftig schieten losbarstte, kreeg ik de
opdracht om naar een legerkamp in de buurt van het kleine vliegveld Ketjilitan te
gaan om een overspannen vaandrig af te lossen. Het kamp werd vrijwel iedere avond
aangevallen door groepen peloppors, de jonge heethoofden van de Republiek. Schoten
vielen, je hoorde hun stemmen ‘madjoe, madjoe’ (vooruit, vooruit) in de duisternis,
maar de scherp gepunte bamboe omheining, het mijnenveld en het mitrailleurvuur
hielden hen op een afstand. Er was beslist geen paniek en zolang ik in het kamp was
is er nooit een van de onzen getroffen. Ik was
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meer beducht om door een kogel van een van onze eigen ‘trigger-happy’ Ambonese
soldaten in de rug geraakt te worden dan door een schot van de aanvallers. Hoe
gemoedelijk ons leven ondanks dat alles toch verliep blijkt uit het feit dat de officieren
in het kamp op last van de kolonel iedere zondagmiddag in het nabijgelegen
recreatieoord - de naam ben ik vergeten, Polonia of iets dergelijks - moesten dansen
met vrouwen uit een pas bevrijd vrouwenkamp. De vrouwen zagen er na zo veel
doorstane ellende niet uit en ze misten voorlopig de kleren en toiletbenodigdheden
om daar wat aan te doen. Voor de vrouwen was het een pretje en we hebben ons best
gedaan om hen te doen geloven dat dat ook voor ons gold. Ik vermoed dat dit
recreatieoord de enige plek ter wereld is geweest waar het dansen op zondag op een
dienstbevel berustte.
In een afgesloten kamertje in het kamp trof ik een gevangene aan. Het was een
Indonesische journalist, verdacht van nauwe betrekkingen met de vijand - de
republikeinen. De man, even oud als ik, had verse brandwonden op zijn rug. Toen
ik hem vroeg hoe hij daaraan was gekomen zei hij dat hij door de vaandrig met een
gloeiende klewang ondervraagd was.
Ik dwaal even af. In het heel bijzondere, van humanisme ademende boek
Indonesische overpeinzingen van Sjarazad, (pseudoniem voor Soetan Sjahrir, die de
eerste minister-president van de Republiek zou worden,) dat in 1945 in de vorm van
een quasi-dagboek van de destijds op Boven-Digoel en Banda-Nera geïnterneerde
schrijver is uitgekomen, maar dat ik eerst nu aandachtig lees, stoot ik op: ‘Driehonderd
jaar hebben wij hier al met klewang en knuppel geregeerd,’ zegt Zijne Excellentie
De Jonge, ‘en over driehonderd jaar zullen we het nog wel doen,’ verzekert hij ons
middels de correspondent van de Deli Courant. De door Sjahrir aangehaalde woorden
van de G.G. ‘met knuppel en klewang’ dringen nu pas in hun volle omvang tot me
door.
Het is mijn taak om inlichtingen van de journalist, die een belezen man is en goed
Nederlands spreekt, los te krijgen.
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Omdat de gloeiende klewang hem niet tot spreken gebracht heeft probeer ik het op
een andere, meer bij zijn beroep passende manier. Na een aantal gesprekken, waarbij
ik tracht hem ervan te overtuigen dat een aantal niet of nauwelijks opgeleide
republikeinse soldaten het niet zullen kunnen opnemen tegen het Nederlandse leger
dat straks voet aan wal op Java zal zetten, geef ik hem potlood en papier om zijn
door mijn toedoen verhelderde inzichten op te schrijven. Vreemd als het klinken
mag, ik ben niet bijster geïnteresseerd in wat hij allemaal opschrijft. Zonder geschoold
te zijn in de techniek van ‘brainwashing’, besef ik maar al te goed dat wat hij nu
opschrijft om ons te plezieren hem een niet geringe mate van binnenpret moet
bezorgen. Overtuigd als ik ben dat mijn aanpak evenmin als die met de klewang enig
nuttig effect zal sorteren, sla ik maar een vluchtige blik in zijn schrijfsels en stop ze
weg. Twee ervan heb ik bewaard en al die jaren van het ene land naar het andere met
me meegesleept. Waarom eigenlijk? Ik stel mezelf die vraag zonder een passend
antwoord daarop te vinden. Beslist niet om me dagelijks te herinneren aan een
lichtelijk beschamende vertoning, want zo zag ik dat toen niet en die paar vellen
papier lagen boven op de zolderverdieping zonder enige toelichting in een vergeelde
enveloppe te rusten om nooit meer boven water te komen. Nu liggen ze dan weer
voor mij op mijn bureau en ik zie tot mijn verbazing dat hij, opgesloten in zijn
kamertje in het kamp, zijn opstel, als ik dat zo noemen mag, een titel heeft gegeven
en het met zijn naam Soejadi Hadikoesoemo heeft ondertekend. Mijn arme
landgenoten heet een van die opstellen dat zo begint:
Mijn arme landgenoten, welk lot is u wel beschoren in deze moeilijke
dagen? Gij wordt weggehaald van Uw gezin, van Uw werk, van Uw sawah.
Gij wordt opgezweept voor een opstand. Goede sprekers, de kranten,
gevechtsoefeningen met puntige bamboes. Alles werkt mee om u klaar te
maken voor een hardnekkige tegenstand. Maar net als ik hebben de mees-
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ten onder U zich, geloof ik, vergist. Ik dacht dat we ons toen klaarmaakten
voor een opstand tegen de Japanners. Hebben wij de vuisten niet gebald,
de tanden geknarst, toen miljoenen van onze broeders uit de dessa's werden
weggehaald en zij gedwongen werden zich dood te werken?...
En nu de vrede er eenmaal is, wat doet gij nu? Gij verzet u tegen het Ned.
Ind. Leger, dat een onderdeel vormt van het geallieerde Leger. De
extremisten hebben op Soerabaja generaal Mallaby vermoord. Moet heel
het Indonesische volk of minstens heel Java daarvoor boeten? Is dat billijk?
Wat hebben onze vrouwen en kinderen, de ouden van dagen, de
eenvoudigen van geest, gedaan dat zij moeten boeten voor de daad van
enkele extremisten? Wij willen vrijheid, goed, wie wil nu geen vrijheid, ik
net zo goed als u allen, wij allemaal koesteren dezelfde verlangens.
Uit wat hij schrijft blijkt duidelijk dat hij een verschil maakte tussen de volgens hem
op vrede gerichte politiek van de leiders Soekarno en Hatta en het onbesuisde optreden
van de extremisten. Hij noch ik wist toen nog wat hem boven het hoofd hing. Want
toen het bericht kwam dat Engelse journalisten het kamp wilden komen bezoeken
vormde de journalist met de brandwonden op zijn rug een voor ons hinderlijke
aanwezigheid. De kolonel suggereerde - het was geen bevel, louter een suggestie dat het probleem uit de wereld zou zijn als de journalist bij een van de nachtelijke
aanvallen van de peloppors dodelijk geraakt zou worden. Hij liet het aan mij over.
Er bestond dus na de klewang en de brainwashing nog een derde methode: MOORD.
Zo kwam het op mij over. Er is niets gebeurd. De Engelse journalisten zijn niet
gekomen. Toen ik het kamp kort daarna verliet om naar Timor te gaan was hij er
nog. Ik mag hopen dat hem verder niets is overkomen.
Toen ik in Timor als auditeur-militair moest gaan optreden - ik was inmiddels tot
kapitein bevorderd - was er een merkbare verandering in mijn opvattingen gekomen.
Dit was niet de oorlog die mij bij mijn vlucht uit Holland voor ogen had
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gestaan. Voor de volle honderd procent had ik mij in mijn denken achter het beleid
van de Nederlandse regering en daarmee van de geallieerden geschaard. De oorlog
is een en ondeelbaar, daar ging ik vanuit, of het nu Duitsland of Japan betrof. Met
dat denkpatroon had ik zonder enig gewetensbezwaar tijdens de oorlog op Tarakan
doodstraffen kunnen eisen tegen Indonesiërs wegens collaboratie met de vijand. Nu
de oorlog voorbij was en de revolutie was uitgebroken veranderde dat patroon
volledig. Ook zonder partij te kiezen voor de revolutie, want daar was ik nog lang
niet aan toe, begon ik in te zien dat voor Indonesiërs het begrip collaboratie met de
vijand iets heel anders was dan wat het in onze ogen betekende. Natuurlijk waren
daar ook wreedheden en verraad zelfs tegen de eigen volksgenoten binnengeslopen,
maar het begrip als zodanig had voor mij zijn dwingende kracht verloren. Ik durf
niet met mijn hand op mijn hart te verklaren dat ik het bedwingen van de revolutie
als het begin van een koloniale oorlog zag, er waren in die eerste maanden na de
capitulatie van Japan nog zoveel andere dingen die een rol speelden en in mijn ogen
was het belangrijkste dat de mensen uit de kampen moesten worden bevrijd en
beschermd. Maar daardoorheen woelde onmiskenbaar het gevoel dat hier een
vrijheidsstrijd gaande was, ik wilde daar niets mee te maken hebben, ik wilde weg
uit het leger, terug naar Nederland. Op mijn verzoek tot demobilisatie werd afwijzend
beschikt. Ik behoorde in dienst te blijven tot zes maanden na de oorlog en de oorlog
duurde blijkbaar nog voort.
Overigens viel er in Timor weinig of niets van de revolutie te merken. Geen
rood-witte vlaggen, geen optochten, geen schoten. Toch was de oorlog hier niet
onopgemerkt voorbijgegaan, integendeel. Koepang, de pittoreske hoofdstad van
Nederlands Timor, bestond niet meer. Er stond geen huis overeind, het lag te dicht
bij Darwin, vanwaar de Australische luchtmacht, waaronder ook het Nederlandse
achttiende squadron viel, opereerde. Een paar stenen leeuwen, eens de bewakers van
Chinese eethuizen en tempels, stonden nog overeind.
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Dat was alles. In het nabijgelegen Bakoenase was een bestuurscomplex
geïmproviseerd. Ik deelde mijn hut met Faure, een landbouwingenieur die op Macassar
gevangen had gezeten. We werden al gauw goede vrienden, hij doodernstig en ik,
die hoe dan ook de oorlog in volle vrijheid was doorgekomen, veel nonchalanter.
Toen ik bij het scheren een Gillettemesje, dat ik al drie keer had gebruikt, wegwierp,
kreeg ik als verwijt te horen: daar zal je nog eens spijt van hebben. Faure is allang
dood, omgekomen (bij een verkeersongeluk?) ergens in Kenia, maar zijn vermaningen
zijn mij bijgebleven.
Nu ik het toch over hem heb moet ik ook even een gedenkwaardige, maar mislukte
tocht naar de Portugese enclave Oikoesie vermelden. In Timor dragen de mensen
zelfgeweven kains, meestal blauwachtig van kleur, maar in Oikoesie moeten ze
felrode kains hebben. Dat wilden we wel eens zien, misschien zelfs een kopen, dus
gingen wij, Faure, de veearts en ik op een ochtend met z'n drieën per jeep ernaartoe.
Ik zat achter het stuur. De weg erheen was tamelijk smal en voerde over bergachtig
terrein. Schelpen en kiezelsteentjes stoven voortdurend in ons gezicht, de voorruit
ontbrak. Om aan dat ongemak te ontkomen besloot ik meer op de grasrand aan de
kant van de weg te gaan rijden. Toen gebeurde wat geen van ons had kunnen voorzien.
Wat ik op een gegeven ogenblik voor de grasrand aanzag bleken de groene toppen
van de bomen te zijn, die vanuit een ravijn omhoog staken. De optische vergissing
was fataal. De jeep viel in een diepte van een paar honderd meters, maar zakte,
opgevangen door de talrijke bomen, langzaam omlaag en kwam op zijn wielen neer.
Ikzelf werd door een aantal dooreengestrengelde takken opgevangen. Mij scheelde
niets, alleen mijn bril was ik kwijt. Faure had twee gekneusde ribben, de veearts was
er erger aan toe, hij had een gebroken sleutelbeen. We mochten nog van geluk spreken
dat wij het er nog betrekkelijk goed vanaf gebracht hadden. Van de tuimeling in het
ravijn wisten ik en de beide anderen niet veel te vertellen. Alles ging zo snel en
onverwacht in zijn werk, eerst later begin
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je te reconstrueren wat er feitelijk gebeurd moet zijn. Maar er blijft iets onwerkelijks
aan het gebeuren kleven, wat me doet denken aan het bekende verhaal van de filosoof
Zhuang Zhou, die droomde dat hij een vlinder was, en bij het ontwaken zich afvroeg
of hij misschien een vlinder was die droomde de filosoof Zhuang Zhou te zijn. Zo
kan ik blijven doormijmeren over dit voorval en dan kom ik terecht bij een kwatrijn
dat ik als tweedejaarsstudent (1934) in het weekblad Virtus van het Leids Studenten
Corps schreef:
De auto stort zich pijlsnel naar omlaag
Ik weet alleen één ding, straks ben ik dood.
Vreemd dat ik zonder vrees dit leven ga verlaten
dat ik zo straks nog zo intens genoot.

Terugblikkend op de inhoud van dat kwatrijn, een versvorm die ik pas na mijn
zeventigste weer ben gaan benutten, kan ik alleen maar zeggen dat de tuimeling in
het ravijn niet met vrees of wat voor gevoelens ook gepaard is gegaan, om de
eenvoudige reden dat het gebeuren niet tot mijn bewustzijn was doorgedrongen.
Dit intermezzo mag niet verhelen dat er een verandering in mij gaande was die
vooral ook in mijn werk tot uiting kwam. Van de strenge straffen die ik geëist had,
had ik afstand genomen, de doodstraf is niet meer over mijn lippen gekomen, ik was,
zoals ze dat in de jaren zestig uitdrukten, omgeturnd. Hier in Timor, op een afstand
van de revolutie, begon ik alles met andere ogen te bekijken. In dit niet echt ontgonnen
land vol vrijheidslievende mensen die hun huizen het liefst op de top van de heuvels
bouwen en zelfs moeilijk, zoals het bestuur wilde, in dorpen bijeengebracht konden
worden, begon ik steeds meer begrip te krijgen voor hun voelen en denken. En als
ze dan vreemde soldaten zagen rondzwerven, die hun spullen, hun varkens en hun
tuinen beroofden, dan is het te vergoelijken dat ze daartegen optraden en niet gingen
overwegen of het wel een Nederlandse of een Austra-
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lische soldaat was, die ze als vriend moesten erkennen, dan wel een Japanner die ze
als vijand mochten afslachten. Vanuit dat gezichtspunt heb ik bijvoorbeeld tegen
twee verdachten die een Australische soldaat hadden gedood, omdat hij hun varken
gestolen en geslacht had, slechts drie jaar gevangenisstraf geëist, een eis die tijdens
de oorlog belachelijk laag zou zijn geweest. Ik moet hieraan toevoegen dat de
krijgsraad met die eis is meegegaan, hetgeen erop wijst dat ze hier - wat elders niet
het geval schijnt te zijn geweest - mijn mildere opvattingen zijn gaan delen.
In dit betrekkelijk rustige klimaat, dat de omslag in mijn denken alleen maar
vergemakkelijkte, schreef ik een vers, Faure tikte het voor mij uit en ik zond het naar
de procureur-generaal in Batavia, de heer Felderhof. Ik had de heer Felderhof nog
maar één keer in mijn leven en dan nog slechts heel even ontmoet. Het leek mij geen
man om grappen mee te maken. Zijn optreden in dit chaotische tijdperk was
doelgericht, rechttoe, rechtaan. Hoe ik het in mijn hoofd gehaald heb om het hem
toe te sturen begrijp ik nu zelf niet meer. Ik vermoed dat ik het deed om hem op deze
bedekte wijze de twijfels die bij mij gerezen waren voor te houden. ‘Gebed van de
Openbare Aanklager’ gaf ik het gedicht als titel mee. Hier een paar strofen van dit
op 12 april 1946 gedagtekende vers:
Ach Heer, uw grote zegen
gaat wel langs vreemde wegen
de moordenaars en dieven
zijn wellicht Uw gelieven
en die wij braaf kastijden
in cellen laten lijden
Heer, zijn het niet die dwalen
die naar Uw liefde talen?
In dit kortstondig leven
is wijsheid niet gegeven
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De rechter zegt: ‘Bewezen’
Wat zal Uw oordeel wezen?

Aan godsvrucht moet het me in die dagen toch niet hebben ontbroken.
Vijf jaar later, als ik op het punt sta vanuit Holland naar Suriname uitgezonden te
worden met een baan bij de rechterlijke macht, word ik nog eenmaal met het
Indonesiëprobleem geconfronteerd. Alvorens mijn benoeming uit kan gaan moet ik
eerst nog spitsroeden lopen in de persoon van de veiligheidsadviseur, of hoe zo'n
functionaris ook heten mag, van het ministerie van Overzeese Rijksdelen. Het gesprek
loopt gesmeerd. Op mijn antecedenten valt niet veel aan te merken. Verdachte
politieke connecties heb ik niet. Dan valt de naam Soekarno. Wat ik van hem denk?
Ik zit tegenover een man die geen goed woord over heeft voor de vrijheidsstrijd van
de Indonesiërs. Het type komt me bekend voor. In de ons resterende koloniën zal het
ons geen tweede keer overkomen, hoor je hem denken. Hoe ik me eruit gered heb
weet ik niet meer. Dat is maar goed ook. Mijn uitzending naar Suriname is geen
ogenblik in gevaar gekomen.
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Op weg naar Tokio II
Een reconstructie
Het is maar een enkel zinnetje en het valt nauwelijks op. L. van Poelgeest schrijft
in zijn beknopte maar gedegen studie Nederland en het Tribunaal van Tokio:
‘Onuitgenodigd arriveerde in Tokio plotseling Mr H. Pos met zijn rapport over
Japanse oorlogsmisdadigers in Oost Timor.’ Onuitgenodigd, daar gaat het om, dat
doet de wenkbrauwen fronsen, dat roept vraagtekens op, je zou gaan denken dat ik
in 1946 aus dem Blaue hinaus plotseling vanuit de lucht in Japan neerplofte. Meestal
begint degene die zich tegen een onjuiste weergave van de feiten verdedigen wil met
de bondige aanhef: Niets is minder waar. Dat ik daarvan afzie heeft zijn reden. De
Nederlandse Militaire Missie onder leiding van generaal Schilling wist, dat moet ik
toegeven, inderdaad van mijn komst niet af. Maar de opdracht om me naar Tokio te
begeven was ook niet van haar uitgegaan. Van wie dan wel? Omdat op deze zo
eenvoudig lijkende vraag meerdere tegenstrijdige antwoorden gegeven kunnen worden
en het mij juist erom te doen is het misverstand hierover uit de weg te ruimen, moet
ik teruggaan naar een gedenkwaardige avond in april 1946 in Bakoenase.
In het afgelegen Timor, waar ik als auditeur-militair bij de Temporaire krijgsraden
werkte, streken wel eens meer illustere bezoekers neer, soms om iets te onderzoeken,
vaker op doorreis naar andere eilanden. Een van hen was de Lieutenant-Colonel
Laurens van der Post, officier van de British Intelligence en schrijver van naam. Hij
had in een Japans krijgsgevangenkamp op Java gezeten en had daar Gerrit Jongejans,
een jaargenoot van mij uit Leiden, sinoloog van professie, ontmoet. Van der Post
had grote bewondering voor de luitenant Jongejans (Zimmerzans zoals hij door de
Britse en Australische militairen werd genoemd) die als tolk in het kamp fungeerde
en in die hoedanigheid van alle kanten de
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klappen moest opvangen. Weinig kon ik vermoeden dat ik een paar maanden later
mijn vriend Zimmerzans in Tokio zou ontmoeten. Professor De Jong beschouwt Van
der Post ‘niet als iemand op wiens mededelingen men zonder meer kan afgaan’. Daar
moet hij dan zijn reden voor hebben, maar voor wat Jongejans betreft is Van der Post
voor de volle honderd procent betrouwbaar. In zijn in 1970 uitgekomen boek The
Night of the New Moon dat over het leven in het kamp gaat, staat hij lang stil bij de
rol van Jongejans voor het niet denkbeeldige geval dat de Japanners bij een nederlaag
alle mannelijke gevangenen zouden gaan ombrengen, een gedachtengang, die naar
me gebleken is, op verscheidene plaatsen ook door anderen werd gedeeld.
Dit keer was de bezoeker Commander McMullin uit Tokio op doorreis naar Batavia.
Hij was de eerste persoon uit het overwonnen Japan die ik ontmoette en van hem
kreeg ik uit de eerste hand te horen hoe het daar na afloop van de oorlog was
toegegaan, en wat zich op het politieke vlak afspeelde. Hij was nu gedetacheerd bij
het Internationaal Tribunaal dat de oorlogsmisdadigers zou gaan berechten en hij
had meen ik een coördinerende taak. Ik vertelde hem van het werk waarmee ik bezig
was en, hoe onvergelijkbaar ook, toch was er een zeker raakvlak. Dat moet de heer
McMullin ertoe gebracht hebben om mij te vragen of ik ervoor voelde om naar
Portugees Timor te gaan om de oorlogsmisdaden die de Japanners daar hadden
bedreven te onderzoeken. Er was haast bij. De Prosecution was al bijna klaar met
de tenlastelegging en wachtte nog slechts op een paar aanvullingen. Het neutrale
Portugees Timor, dat de Japanners al die jaren hadden bezet, was een blanco plek in
de aanklacht en dit manco diende nog te worden aangevuld. Het was al laat in de
avond toen McMullin mij dit voorstel deed. Drank was er niet aan te pas gekomen,
want die was hier in geen velden of wegen te krijgen. Ik geloof niet dat er iemand
bij is geweest, indien dat het geval was geweest zou zich zeker een gesprek over het
voor en tegen om op het voorstel in te gaan hebben ontsponnen. Het kan haast
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niet anders, ik moet vrijwel onmiddellijk ja hebben gezegd, want de volgende ochtend
vroeg gaf McMullin mij de aanstellingsbrief, reikte mij de hand, wenste me succes
toe en vertrok een paar uur later naar Batavia.
Commander McMullin, Member of Staff Chief Prosecutor Major Japanese War
Criminals, heeft het er niet bij laten zitten, want een paar dagen later werd ik
opgeroepen om mij in Batavia bij de legercommandant te melden. Daar aangekomen
werd ik naar de procureur-generaal verwezen, die mij op zijn beurt weer naar de
legercommandant verwees. Portugees Timor was op dat moment terra incognita waar
niemand zich mee bezighield. Men had in Batavia wel andere dingen aan het hoofd
dan zich te buigen over het wel en wee van een Portugese kolonie die, nu de oorlog
voorbij was, geen gewicht meer in de schaal legde. Ik had de indruk dat niemand
begreep waarom ik de aangewezen persoon was om met deze delicate opdracht belast
te worden - ik trouwens ook niet - maar dat men aanvoelde dat het niet aanging om
een uitdrukkelijke aanwijzing vanuit het Hoofdkwartier van de Geallieerde troepen
in Japan terzijde te stellen. De Luitenant-Gouverneur-Generaal Van Mook bracht
tenslotte uitkomst door een brief te ondertekenen, waarin mijn aanstelling zoals
weergegeven in de brief van McMullin letterlijk werd herhaald. Het gerucht dat ik
met een regeringsopdracht naar Portugees Timor zou gaan moet zich snel verspreid
hebben, want het Australische War Crimes Detachment in Batavia vroeg mij om, als
ik eenmaal daar was, de slachting van twaalf Australische soldaten in de buurt van
de hoofdstad Dilly te onderzoeken. Van meer commerciële aard was het verzoek van
de Shell om na te willen gaan waar de terrestrische kaarten van hun geologische
ploeg, die bij de inval van de Japanners waren verstopt, waren gebleven.
Gewapend met deze brieven, een hoeveelheid dollars en veertig zilveren
rijksdaalders (de Timorezen zijn verzot op zilver) ben ik van Koepang met de
wekelijkse postauto naar de grensplaats Atamboea gereden. Het leek wel of ik een
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andere planeet ging bezoeken, er bestond totaal geen contact tussen Portugees- en
Nederlands Timor. Ook tussen de twee hoofdsteden, Batavia en Dilly was er geen
enkele directe verbinding. Geen sterveling kon me vertellen wie en wat ik in Portugees
Timor zou aantreffen. In Atamboea kreeg ik gezelschap van een man die ook naar
Dilly moest, maar die het prettiger en veiliger vond om met z'n tweeën en niet in zijn
dooie eentje erheen te trekken. De man sprak een mondje Portugees en het bezit,
althans de nabijheid van een tolk leek me wel gewenst. Op twee kleine, stevige
Timorpaardjes, gewend om door struikgewas en gesteente zich een weg te banen,
zijn we op weg gegaan. In mijn herinnering een verrukkelijke tocht. Tot zover het
droge feitenrelaas van wat er aan mijn missie - want dat was het - voorafging.
Maar er speelde zich nog wat anders af en dat maakte deze tocht tot meer dan een
opwindend avontuur. ‘To report to Tokyo’ stond er in mijn aanstellingsbrief. Meer
kon ik mij niet wensen, hier deed zich een ongekende mogelijkheid voor om uit Indië
weg te komen, hoe precies wist ik nog niet, maar de richting Tokio was aangegeven
en die zou ik tot het eind toe blijven volgen. Als ik zeg dat zich in mij wat men een
rijpingsproces pleegt te noemen had voltrokken is dat veel te fraai geformuleerd. Ik
kan het beter weergeven door te zeggen dat de opstand van de Indonesiërs mij wakker
had geschud, mijn ogen had geopend om op een andere manier tegen dat wat zich
rondom mij in dit land afspeelde aan te kijken. Iets waaraan ik totnogtoe aan voorbij
was gegaan begon tot mij door te dringen. Het ging mij daarbij niet om hun
uiteindelijke staatsrechtelijke doeleinden, die lagen voorlopig buiten de horizon van
mijn gezichtsveld. Mij ging het nagenoeg uitsluitend om dat beperkte terrein waar
ik mee te maken had gehad, de door Nederland als vanzelfsprekend geachte loyaliteit
aan en tegenover het Nederlands-Indisch gezag. Daar ging het begrip collaboratie
immers vanuit, een onderschikking aan, een vereenzelviging met het Nederlandse
gezag en de Nederlandse belangen. Zolang dat belang samenviel met
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dat van de geallieerden was er, zo leek het mij, geen vuiltje aan de lucht. De oorlog
moest op alle fronten worden gevoerd, de oorlog is een en ondeelbaar, zo had ik
mijzelf ingeprent, het ging hard tegen hard, hinderpalen moesten uit de weg worden
geruimd. Hoe gemakkelijk was het niet om vanuit deze strikte, maar o zo simplistische
gedachtengang die paar Indonesiërs die zich vijandig tegenover de geallieerden
hadden opgesteld te berechten. Slechts een handjevol, ze werden soms aangebracht
door hun eigen mensen, terwijl de overgrote meerderheid uiterlijk lauw reageerde
op het wisselend tij van de strijd. Wat de revolutie mij nu eerst deed realiseren was
niet het inzicht dat het berechten van die paar personen op zichzelf verkeerd was
geweest, maar dat het ons daarbij had ontbroken aan enig inzicht in hun mentaliteit.
We hadden als vanzelfsprekend aangenomen dat ze in deze oorlog onze zijde zouden
kiezen. Niemand had van ze verwacht dat ze na de capitulatie van het
Nederlands-Indische leger tot daden van verzet tegen de Japanners zouden overgaan,
maar dat ze een vijandig gedrag tegen de Nederlanders zouden vertonen, dat
bovendien afbreuk deed of kon doen aan de geallieerde oorlogsinspanning, daar
hadden we totaal geen begrip voor. Ik kan het ook anders zeggen, we verwachtten
van ze dat ze zich als loyale vaderlanders zouden gedragen, niet meer en niet minder.
We begrepen niet dat, door het wegvallen van Nederland als gezagdrager, de
moederbinding, voor zover aanwezig, verloren was gegaan.
En toen ik ging inzien dat dit een onhoudbaar uitgangspunt was geweest, had mijn
aanwezigheid hier alle zin verloren. Nu ik was begonnen alles in een ander licht te
zien, voelde ik me niet langer trots op mijn bijdrage. De doodstraffen die ik zo
moeiteloos geëist had bezwaarden me. Niet als molenstenen, dat zou overdreven
zijn, maar toch zo dat ze telkens en telkens weer in mijn gedachten opdoken als zwaar
overtrokken uitingen van machtsuitoefening. Genuanceerd denken kwam in de plaats
van het zwart/wit schema dat we tijdens de oorlog voor ogen hadden. Ik kon tegenover
mijzelf
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- want het was een monologue intérieur - honderden verontschuldigingen aanvoeren,
mezelf beroepen op onwetendheid, maar dat ging nu niet langer op, de revolutie had
die onwetendheid in één klap weggevaagd, het ging er niet om of Soekarno gelijk
had of niet, of hij al of niet met de Japanners, de vijand, had geheuld, het ging erom
dat de verwijten die we de Indonesiërs maakten uitsluitend onze verwijten waren,
door onze bril bekeken. En de zwaarte van die vergrijpen, zo zwaar dat een enkeling
zelfs de doodstraf verdiende, die zwaarte werd enkel door en met onze maatstaven
bepaald. Ik was, zonder het duidelijk te beseffen, in een crisis beland, mijn niet-weten
was vervangen door het wel-weten en dat bracht een innerlijke onrust teweeg, die ik
niet wist hoe te bestrijden. Het lag voor de hand dat ik mijn aandeel in deze
doodstraffen probeerde te elimineren, per slot van rekening was het niet ik, maar
waren het de drie militaire rechters, de krijgsraad, die het vonnis hadden geveld. En
daarenboven had de regering in Batavia, maanden nadat de revolutie was uitgebroken
en de afschrikwekkende werking van die vonnissen - om toch vooral niet met de
Japanners samen te werken - geen enkele zin meer had, desondanks en met oogkleppen
op het fiat-executie gegeven. Het hielp allemaal niet, ik wist maar al te goed dat ik
een niet weg te denken schakel in deze gang van zaken was geweest en daar hielp
geen moederlief aan.
Als ik al aan een oplossing dacht dan was het wegwezen. Ik wilde niet meer
meedoen en toch dacht ik geen moment aan dienstweigeren of desertie. Dat lag
helemaal buiten mij, ik kende die innerlijke roepstem niet, die bereidheid om een
offer te brengen ter wille van het verkrijgen van zielerust. Een directe aanbieding
daartoe was er ook niet. Ik was gedetacheerd in een rustig gebied waar geen schot
viel, mijn getemperd, gematigd optreden als auditeur-militair stuitte niet op
moeilijkheden, mij werd geen strobreed in de weg gelegd, ik had op de keper
beschouwd een betrekkelijk goed leven, zeker op zo'n ver weg gelegen buitenpost
als deze. Het is onbegonnen werk om gemoedstoestanden zonder hulpmid-

Hugo Pos , In triplo

90
delen na meer dan vijftig jaar enigszins betrouwbaar te reconstrueren. Er zijn geen
brieven, geen aantekeningen, geen dagboeken. Gesprekken met anderen over wat
mij beroerde heb ik - voor zover ik weet - niet gevoerd. Faure, mijn hutgenoot, had
in een kamp gezeten en was nu weer honderd procent Wageninger, bezeten van de
drang om de verloren gegane tijd in te halen. Wat mij bezighield nam hem niet in
beslag, hij wilde de grond liefst eigenhandig gaan bewerken, in produktie brengen.
Om de waarheid geen geweld aan te doen, om niet met beweegredenen aan te komen
zetten die achteraf in het licht van wat we nu weten plausibel en zelfs honorabel zijn,
is het beter om te trachten dat wat me toen bewoog dan maar te reconstrueren aan
de hand van een reeks beschikbare gegevens, die ik, om de opsomming duidelijk te
maken, feiten zal blijven noemen.
Feit één
Op 9 juni 1946 kom ik in Dilly aan. De gouverneur is niet van mijn komst
op de hoogte gebracht, maar na verkregen toestemming uit Lissabon kan
ik met mijn werk beginnen. Het onderzoek naar de moord op de twaalf
Australiërs was al gestart en ik mag ermee doorgaan.
Feit twee
Als ik klaar ben met mijn onderzoek moet ik een cruciale beslissing nemen.
Het opsturen van mijn rapport naar Batavia om het vandaar naar Tokio te
verzenden is een ongewisse zaak en zal op zijn best ruim een maand in
beslag nemen. Eens per twee weken vertrekt een auto van Dilly naar
Bobonaro, vandaar gaat de mail per ruiter naar de Nederlandse grenspost
bij Atamboea en eens per week gaat een postauto van Atamboea naar
Koepang. En daar dan weer wachten op een vliegtuig naar Batavia. De
Australische consul, de enige buitenlandse vertegenwoordiger in deze Por-
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tugese kolonie, biedt mij een plaats in een Catalina-vliegtuig aan dat eens
in de twee weken hem post, drank en proviand brengt. Vanuit Melbourne
is er verbinding met Tokio. Ik neem zijn aanbod met beide handen aan.
Feit drie
Dit is eigenlijk geen feit. Om het rapport zo snel mogelijk in Tokio te doen
belanden had ik het ook aan de piloot kunnen meegeven met het verzoek
de verdere verzending voor mij af te handelen.
Feit vier
Eenmaal in Melbourne gearriveerd vraag ik daar aan het Australische
Militaire Hoofdkwartier of ik mee kan met een vliegtuig naar Tokio.
Voorlopig blijken de vluchten naar Tokio al volgeboekt te zijn. Het rapport
overhandig ik aan de Luchtvaart-attaché van de Amerikaanse Ambassade
die me toezegt het per koerier naar Tokio te zullen sturen.
Feit vijf
Dit is evenmin een feit, meer een overpeinzing. Hoe kwam ik erbij dat ik
in hoogst eigen persoon in Tokio moest zijn? Mijn antwoord daarop, en
het zal me nog vele malen worden gevraagd, luidt steevast: In mijn
aanstelling staat: ‘to report to Tokyo’, en dat kan niet anders betekenen
dan dat ik mij in Tokio moet melden om het rapport toe te lichten.
Natuurlijk besef ik dan wel dat ik hoog spel speel. Niemand heeft dat
uitdrukkelijk tegen mij gezegd. Commander McMullin heb ik, toen hij
mij 's morgens voor zijn vertrek de aanstellingsbrief gaf, maar even
gesproken, dit punt is toen niet aangeroerd en in Batavia is het, gezien de
verwarring die daar heerste, evenmin aan de orde geweest. Mijn
interpretatie is een strikt persoonlijke,

Hugo Pos , In triplo

92
een oneigenlijke. Ze is niet anders dan een dekmantel voor wat ik wil zien
te bereiken, weg uit Indonesië. Omdat ik toch een poos zal moeten wachten
op transport naar Tokio maak ik van de gelegenheid gebruik om een paar
dagen, iets meer dan een week, bij mijn nieuw gevormde gezin in Tasmanië
door te brengen en weer op adem te komen. Dit uitstapje heeft, zoals negen
maanden later zal blijken, geresulteerd in de geboorte van mijn dochter
Margaretta. Begrijpelijkerwijze heb ik deze onschuldige trip altijd
verzwegen, omdat ik maar al te goed begreep dat ze, door andermans ogen
bekeken, mij in de grootst mogelijke moeilijkheden zou kunnen brengen.
Feit zes
Mee met het vliegtuig naar Tokio. Een tussenlanding op Morotai, het
eiland waar ik tijdens de oorlog, een paar maanden gedetacheerd ben
geweest. Om lastige vragen te ontlopen maak ik me vrijwel onzichtbaar
door meteen in bed te kruipen. Zonder verdere moeilijkheden bereik ik
Tokio.
Feit zeven
Zoals al eerder opgemerkt was de Nederlandse Militaire Missie in Tokio
niet op de hoogte van mijn komst. Commander McMullin was bovendien
naar Amerika vertrokken zonder zijn afdeling over mijn aanstelling te
hebben ingelicht. Het allerergste was dat mijn rapport nog altijd niet in
Tokio was aangekomen. Het begon er somber voor mij uit te zien. Ik moest
er niet aan denken dat de procureur-generaal in Batavia, dezelfde die ik,
nog maar een paar maanden geleden, het niet bepaald van vastberadenheid
getuigende gedicht vanuit Bakoenase had toegezonden, mij straks van
desertie zou kunnen beschuldigen. Desertie in oorlogstijd: de militair die
zich opzettelijk door een
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listige kunstgreep of een samenweefsel van verdichtsels aan de vervuiling
van zijn dienstplicht onttrekt. Ik wist maar al te goed wat er op stond.
Feit acht
Weer een constatering. Gesteld dat alles volgens plan zou zijn verlopen.
Ik zou dan met mijn rapport in Tokio zijn aangekomen en het met enige
plichtplegingen aan de Chief Prosecutor van het Internationaal Tribunaal
hebben overhandigd. Misschien een schouderklopje, maar wat dan? Ik
bleef dan nog altijd kapitein bij het KNIL, hetgeen betekende dat ik terug
zou moeten keren naar mijn onderdeel. Alle grootscheepse gedachten ten
spijt was ik dan nog even ver van huis. Ik had een spannende tijd achter
de rug, had het een en ander meegemaakt, maar het werkelijke doel van
mijn tocht, wegwezen, had ik niet bereikt. Vreemd dat ik dat niet van den
beginne af had ingezien, stap voor stap neem je, de ene stap leidt tot de
andere, de weg naar Tokio bestaat uit vele etappes en eerst op het allerlaatst
dringt het tot je door dat je geen spat bent opgeschoten en dat je dat van
tevoren, toen je ermee begon, al had kunnen weten. Of lijkt het maar zo?
Is de eerste impuls, de eerste aanzet niet het beslissende moment, waarna
alles wat erop volgt maar een sequeel is, een voortzetting van de eenmaal
ingezette beweging? Vergeleken bij die eerste stap, dat eerste besluit, zijn
alle daarop volgende beslissingen, hoe verstrekkend ook, van secundaire
betekenis. Weliswaar heb je nergens een point of no return bereikt, het
kan nog allemaal anders, je kunt teruggaan, doen of er niets aan de hand
is, maar in werkelijkheid weet je voor jezelf dat je dat niet zult doen. Je
vraagt je niet af hoe het zal aflopen, Tokio is meer dan een eindstation,
het is een toverwoord geworden, een plek waar jouw problemen zullen
zijn opgelost. Ik kan me nu nauwelijks
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meer voorstellen dat ik de persoon was die zo dacht en handelde, het is
een met schaarse feiten en documenten gestaafde benadering, het is een
probeersel om wat me toen bewoog te begrijpen.
Deze constructie laat zien hoe weinig doordacht mijn plan om weg te komen is
geweest. Het was een voortdurend laveren en gebruikmaken van een gunstige wind.
Dat het zo goed, dat wil zeggen zonder kleerscheuren is afgelopen, moet ik aan mijn
goede gesternte te danken hebben. Was misschien de secretaris-generaal op
Buitenlandse Zaken in Den Haag mij goedgezind? Of vond men het daar al lang best
dat er een jurist in Tokio aanwezig was, die met het Nederlandse aandeel in de
berechting van de Minor War Criminals belast kon worden? Vragen die ik niet hoef
en niet kan beantwoorden. Ik houd nog eenmaal de zinsnede van Van Poelgeest tegen
het licht: ‘Onuitgenodigd arriveerde in Tokio plotseling Mr H. Pos.’ Dat plotselinge
is juist, dat onuitgenodigd doet me denken aan een blijspel dat ik jaren geleden gezien
heb: The Man who came to Dinner, een onverwachte, ongenode gast die geen enkele
aanstalten maakt om weer te vertrekken.
Als ik dit allemaal heb opgeschreven haal ik uit een van de rekken van de Openbare
Bibliotheek in Groet, waar we al jaren de zomer doorbrengen, een boek om in te
bladeren. Het is De draagbare Ter Braak samengesteld door Eep Franeken. De naam
komt vaak over mijn lippen, echt lezen doe ik hem niet meer. Toch wordt het bladeren
dit keer al gauw aandachtig lezen. Ik lees, herlees wat hij over het fascisme, het
nationaal socialisme, het antisemitisme heeft geschreven. Het komt me bekend voor,
mijn instemming is op voorhand verzekerd. Dan stoot ik op een artikel dat ik niet
ken. ‘Het Spinoza Huis’, dat in het Haagse dagblad Het Vaderland van 2 juni 1935
was opgenomen. Het artikel heeft twee ondertitels: ‘Een meditatie rondom Rijnsburg’
en ‘De filosofische stilte’. Ondanks deze gewichtig aandoende toonzetting is het
voor zijn doen luchtig geschreven. Op een zonnige middag in mei
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rijdt hij in een Ford met een vriend aan het stuur in de omgeving van Den Haag.
Ergens in de verte ontdekte hij voor de zoveelste maal een torentje.
‘Rijnsburg’ zegt de man aan het stuur.
‘Rijnsburg. Is dat niet een inrichting voor zenuwlijders?’
‘Niet bepaald, je bedoelt waarschijnlijk Rijngeest. Spinoza heeft er
gewoond. Zijn huis staat er nog.’
‘Laten, we hem dan gaan opzoeken.’
Nu volgt de passage die ik zonder meer op mijn besluit om naar Tokio te gaan wil
betrekken. Het zou bijna heiligschennis zijn om daar iets aan toe te voegen:
‘Zo hadden wij door een toevallige wending van het gesprek plotseling
een doel; worden op deze wijze niet de meeste doelstellingen in het leven
gevonden? Achteraf worden zij dan tot een beslissing bij volledig
bewustzijn van de vrije wil omgefantaseerd; maar dat heet
geschiedschrijving, en geschiedenis schrijven betekent de mens deftiger
voorstellen dan hij is.’
Kort nadat ik in Tokio was aangekomen kreeg ik te horen dat de Prosecution besloten
had de schending van Portugees Timor niet in de tenlastelegging op te nemen.
Waarom dat is gebeurd ben ik niet te weten gekomen. Portugal was gedurende de
oorlog neutraal en de schending van de Portugese neutraliteit lag als aanklacht voor
de hand. Het misdrijf tegen de vrede maakte immers het hoofdbestanddeel uit van
de berechting van de Major War Criminals. De overige misdrijven, de Crimes against
Humanity (de menselijkheid en niet de mensheid, zoals dat zo vaak onachtzaam
wordt weergegeven) en de Conventional War Crimes konden ook door de Minor
War Crimes Tribunals worden berecht. De moeilijkheid school daarin dat de
commandanten van een Nederlandse en een Australische troepenmacht, onder
bedreiging met geweld, de Portugese gouverneur hadden gedwongen hun troepen
binnen te laten. De aanleiding om tot bezetting van Portugees Timor over te gaan
lag in het feit dat
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dit gebied door de zwakke militaire bezetting een strategisch gevaar opleverde voor
Nederlands Timor en Australië. (Een blik op de kaart kan dat verduidelijken.)
In het uit twee blaadjes bestaande rapport van de Luitenant-Kolonel Detiger, die
op 15 december 1941, nog geen week na de Japanse aanval op Pearl Harbor, samen
met de Australische commandant Legatt het beslissende gesprek met de Portugese
gouverneur voerde, staat letterlijk dat ‘Zijne Excellentie krachtig geprotesteerd heeft
tegen deze neutraliteitsschending, zoals hij het noemde... Op onze mededeling dat
de landing van de geallieerde troepenmacht, koste wat het wil, zou worden doorgezet,
vroeg de gouverneur een uur uitstel om met zijn ondergeschikte commandanten te
beraadslagen.’ Nadat een verder uitstel hem geweigerd was ‘stond hij op, keek me
strak in het gezicht en met een verbeten trek op zijn gelaat uitte hij de woorden “c'est
permis”.’ Uit dit summiere rapport kon ik me levendig voorstellen hoe het daar moet
zijn toegegaan. Twee in burger geklede officieren begeven zich vroeg in de ochtend
naar het paleis van de gouverneur en vragen belet. Het feit al dat ze in burger gekleed
waren doet denken aan de wolf die in schaapskleren rondloopt. De gouverneur
probeert tijd te winnen, maar veel speelruimte wordt hem niet gegund. Prachtig is
de bondige beschrijving als hij door de knieën gaat en de gewenste woorden
uitspreekt: ‘C'est permis.’ Detiger heeft zijn blijdschap over het welslagen van zijn
missie niet beter kunnen uitdrukken dan door een uitroepteken achter dit zinnetje te
plaatsen.
In het derde jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie komt een
gedegen artikel van Peter Romijn voor over de guerrilla van het KNIL, het Koninklijk
Nederlands Indisch Leger, op Timor in 1942. Romijn kende het rapport van Detiger
niet, maar geeft de gang van zaken in hoofdzaak goed weer. Hij vermeldt dat de
kolonels Detiger en Legatt volgens instructies uit Londen in burgerkleding waren
gestoken. Ik had me altijd al afgevraagd hoe de beide officieren in volle oorlogstijd
zo gauw van plunje hadden kunnen
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verwisselen, maar ik begrijp nu dat dit probleem met de nodige urgentie moet zijn
opgelost. Dit alles terzijde, het kwam erop neer dat er wat de neutraliteit van Portugees
Timor betreft drie overtreders waren: de Nederlanders, de Australiërs en de Japanners.
Weliswaar hadden de twee eerst-genoemden de gouverneur toegezegd dat zij, zodra
er voldoende Portugese troepen zouden zijn aangekomen, weer zouden vertrekken,
maar doordat de Japanners op 20 februari 1942 het land binnenvielen, is daar niets
meer van gekomen. Ik acht het mogelijk dat deze ingewikkelde situatie, die de
verdediging volop ruimte zou hebben geboden om tot de tegenaanval over te gaan,
de Prosecution heeft doen besluiten om Timor maar buiten de tenlastelegging te
houden. Toch is het jammer dat het zo is gegaan, het Tribunaal was de geëigende
instantie om daar een oordeel over te geven.
Van Poelgeest veronderstelt in zijn boek dat Portugees Timor niet in behandeling
is genomen omdat er geen Portugese rechter in het Tribunaal zitting had, maar ik
beschouw dat als een weinig overtuigend argument. De schending van de neutraliteit
was namelijk al in de voorlopige schets van de tenlastelegging opgenomen en dat
verklaart ook de opdracht die ik van McMullin ontving om een onderzoek ter plaatse
te gaan instellen.
Hoewel ik, behoudens dit onderzoek, geen bemoeienis heb gehad met het misdrijf
tegen de vrede, heeft het vraagstuk mij toch niet losgelaten. Het heeft vele pennen
in beweging gebracht, de Nederlandse rechter in het Tribunaal, Röling, heeft er,
blijkens zijn correspondentie hierover met het ministerie van Buitenlandse Zaken,
mee geworsteld. Was hier schending van de regel dat men niet vervolgd kan worden
op grond van daden die pas na het begaan daarvan strafbaar zijn, het zogenaamde
ex post facto recht?
Terug in Nederland schreef ik een artikel in het Nederlands Juristenblad van 9
oktober 1948 onder de titel ‘Oorlogsmisdrijven en de “Common Law”’. Ik zette me
daarin af tegen de critici, die volhielden dat de bestraffing van de
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verdachten wegens misdrijven tegen de vrede, het voorbereiden en uitvoeren van
agressie dus, niets anders was dan een maatregel van politiek beleid, die met een
rechterlijk sausje was overgoten. Macht vermomd als recht heette dat. Ik betoogde
dat de groei van het internationale volkenrecht met die van de niet gecodificeerde
Angelsaksische Common Law moest worden vergeleken. In deze opvatting wordt,
zoals bij elke stap voorwaarts, een ‘precedent’ geschapen, dat niet zomaar iets nieuws
is, maar wel de uitdrukkingsvorm van een gerijpte rechtsovertuiging, van recht dat
dus in wezen al bestaat, maar enkel de stem van de rechter nodig heeft om voortaan
als geldig recht geciteerd te kunnen worden. Nu ik bij het schrijven van dit boek na
zoveel jaar het bewuste artikel herlees stuit ik op een passage die me ondanks haar
onverhuld retorisch karakter nog altijd aanspreekt:
De groei van het recht behoeft immers, evenmin als de groei van
wetenschap en techniek, langzaam en geleidelijk te verlopen. Zoals in de
negentiende eeuw de ene uitvinding de ander schier zonder op houden
opvolgde, zo krijgt in de twintigste eeuw, na twee elkaar snel achterhalende
wereldoorlogen, de drang naar een duidelijke internationale rechtsorde
hernieuwde stuwkracht. Het heeft de mensheid vele honderdduizenden
jaren gekost om tot de vinding van het wiel te geraken, maar dan duurt
het enkel een paar duizend jaar of de stoommachine doet zijn intrede en
nauwelijks een honderd jaar later vallen de eerste atoombommen op
Hiroshima en Nagasaki. Het leven en de gevaren aan het leven verbonden
zijn zo ontzaglijk versneld, dat de rechtsopvattingen ter bescherming van
dat leven noodzakelijkerwijze dit opgevoerde tempo moeten volgen. Wat
vroeger in duizend jaar rustig kon groeien en rijpen, moet nu in één, twee
decenniën tot stand komen. Zo ontstond ter bescherming van onze
civilisatie, meer nog, ter bescherming van ons vege leven, uit de pure en
primitieve drang tot zelfbehoud, de kristallisatie van de opvatting dat de
agressieve oorlog een strafwaardig internationaalrechtelijk misdrijf is.
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Het is nog langer geleden, het moet in 1936 geweest zijn, dat ik als derdejaars student
het plan opvatte om een tijdje in Parijs te gaan studeren. Ik legde dat plan aan de
grote professor Meijers voor en ik herinner mij dat hij, na mijn vage plannen over
Parijs aangehoord te hebben, me toevoegde: ‘Zult u daar wel de tijd voor vinden,
meneer Pos?’ Ik moet iets onzinnigs geantwoord hebben, maar dat nam niet weg dat
ik van hem een paar introductiebrieven meekreeg alsof ik een jonge geleerde was,
een aanwinst voor de Faculté du Droit. Het vak dat hij mij aanried was Vergelijkend
Frans-Engels recht. Hoe weinig diepgaand mijn studie ook is geweest, toch heeft ze
mij in aanraking gebracht met het Angelsaksische rechtsstelsel. Hoewel voortkomend
uit een nogal speelse opwelling heb ik er in Japan veel gemak van gehad. En ik had
het artikel dat ik zojuist noemde niet kunnen schrijven zonder die achtergrond. Dit
alles dankzij professor Meijers, die mij bij mijn terugkeer in Leiden uitnodigde om
thuis bij hem in zijn studeerkamer het tentamen - het was mijn keuzevak geworden
- te komen afleggen. Het was een prettig bezoek, het leek helemaal niet op het
afleggen van een examen, het was meer een gesprek over wat ik gedaan had en wie
ik zoal gesproken had. Ik had het papiertje al bijna in mijn zak toen hij mij ineens
vroeg of ik het boek van een mij onbekende professor wel gelezen had. ‘Wie bedoelt
u,’ was dom genoeg mijn wedervraag. Meijers ging op een bankje staan om het boek
van de plank waar het op stond te pakken, reikte het me aan en zei: ‘Ik kan het u
aanraden.’ Na lezing van het boek - meer dan vijfhonderd bladzijden - mocht ik
terugkomen. Vragen werden niet meer gesteld.
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Parijs
Het gaat niet aan om tussen neus en lippen Parijs te noemen, zonder erbij te willen
vertellen wat mijn verblijf van vijf maanden daar in 1936 voor mij heeft betekend.
Als ik het in navolging van grote voorgangers een feest blijf noemen, dan is dat maar
gedeeltelijk waar. De eerste maand heb ik mij verschrikkelijk eenzaam gevoeld en
ik begon me af te vragen of de bekoring, die deze stad op zoveel anderen uitoefende,
wel voor mij was weggelegd. Ik kende er geen sterveling en mijn school-Frans leverde
hoogstens wat povere conversatie op. De introducties van Professor Meijers hadden
voor mij een averechts resultaat. Het was niet mijn bedoeling geweest om meer dan
een oppervlakkige studie van het Vergelijkend Frans-Engels recht te maken, Parijs
was hoofdzaak, de studie bijzaak. Daarom bleef ik zoveel mogelijk uit de buurt van
de coryfeeën naar wie ik door Meijers verwezen was, en die op grond daarvan hoge
verwachtingen van mij koesterden. Ik had een kamer gevonden in een klein hotel in
de Rue de la Grande Chaumière, een straat waar de ateliers en werkplaatsen van
grote schilders en beeldhouwers hebben gestaan en deels nog staan. Het hotel was
maar een paar honderd passen verwijderd van de wijd en zijd bekende etablissementen
van Montparnasse, le Dôme, la Coupole, le Select.
Al gauw bleek dat het arrondissement waar ik was gaan wonen mijn bestaan in
Parijs heeft bepaald. Op een middag, toen ik in mijn eentje achter een café filtre in
de Dôme zat, zag ik dat een jonge vrouw, die mij al eerder was opgevallen en die
mij het middelpunt toescheen van een levendige kring, naar een vuurtje zocht om
een sigaret aan te steken. Ik, die niet rookte, tastte in mijn zakken, vond daar tot mijn
stomme verbazing een plat luciferdoosje dat er op miraculeuze wijze (vermoedelijk
als reclame van het een of ander) moet zijn terechtgekomen, liep naar het tafeltje
van de jongedame en
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bood haar het vuurtje waar ze naar op zoek was aan. Hoe ik ertoe gekomen ben kan
ik niet anders verklaren dan door de afgunst, die ik als vereenzaamd jongmens voelde
ten opzichte van de jonge vrouw, wier ogenschijnlijke situatie zo compleet
verschillend was van de mijne. Mijn spontaan maar niet onbaatzuchtig initiatief
bracht een complete verandering in mijn leven teweeg. Derval, een Ierse, die deswege
algemeen Irish genoemd werd, was bepaald niet eenkennig. Ze bracht me in kennis
met de groep om haar heen, veel Amerikanen, kunstenaars en would-be kunstenaars,
met en zonder geld, een enkele Roemeen, een enkele Wit-Rus, slechts één Fransman,
die in zijn vrije tijd (hij had niet anders) het beroep van gigolo uitoefende. In de
ochtend was er zelden iemand van dit gezelschap te bespeuren, eerst laat in de middag
schoven ze de een na de ander aan. Doordat het er allesbehalve formeel aan toeging
weet ik van de meesten alleen nog hun voornamen, Dick en Flora, een onafscheidelijk
paar, John met het figuur en het uiterlijk van een bokser, Helen, een beeldhouwster,
die in opdracht van een stadsbestuur een Christusbeeld aan het maken was en daarbij
rekening moest houden met de uiteenlopende wensen van haar opdrachtgevers, de
een wilde een koning Christus, de ander een smartelijke, zachtmoedige heiland. Geen
groter verschil dan tussen Betty uit Cincinnati, schatrijk, en Katja, een Wit-Russische,
altijd met hoge kaplaarzen aan, doodarm, aantrekkelijk, lesbisch. Zij is de enige die,
toen ik een paar dagen het bed moest houden, mij is komen opzoeken.
Een enkele keer voegde zich Henry Miller bij het gezelschap, een kleine, niet
bepaald opvallende man van om en nabij de vierenveertig. De vrouwen, June en
Anaïs, die in zijn leven en in zijn boeken zo'n belangrijke rol hebben vervuld, heb
ik er nooit ontmoet, de keren dat hij in de Dôme kwam was hij steevast vergezeld
van Alfred Perlès (zijn achternaam ben ik pas later te weten gekomen), een journalist,
die de rol van discipel op zich genomen had en aan iedereen die het horen wilde
vertelde dat Millers laatste boek Black Spring een
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meesterwerk was. Toen Miller vernam dat ik binnen afzienbare tijd naar Holland
terug zou gaan, vroeg hij mij om een tijdschrift The Booster dat hij uitgaf daar aan
de man te brengen. Om mij een idee te geven van zijn schrijven, hij was in die dagen
nog geen beroemdheid, gaf hij mij een dun boekje dat als ik me niet vergis
Aller-Retour Paris-New York heette. Ik vond er weinig aan, stond er niet voor open,
het kan ook best zijn dat ik in literair opzicht niet opgewassen was tegen al die
uitbundige seksuele bombarie. Miller moet mijn terughoudendheid hebben opgemerkt,
want hij schreef een opdracht in het boek (dat in de oorlog verloren is gegaan)
aangaande ‘Dutchmen who are very charming but very seldom stimulating’. Hij had
wat mij betreft gelijk ook. Jacques den Haan heeft door zijn artikelen in Literair
Paspoort naderhand mijn ogen geopend voor de vitaliteit van Millers proza, en ook
al heeft hij mij niet tot een fan van Miller kunnen bekeren, hij heeft me de hand
gereikt om van dat hypocriete, schijterige, geshockeerd-zijn af te stappen en andere
criteria te hanteren.
Dit zelfverwijt hoefde ik mij niet te maken waar het de schilderkunst betrof. In
mijn nieuwe vriendenkring werd volop over het surrealisme gediscussieerd. Voor
Boris, de Roemeen, die er prat op ging dat hij zich bij de coïtus op de wijzers van
de klok concentreerde en naar believen vooraf het tijdstip van zijn orgasme kon
bepalen, ging het surrealisme nog niet ver genoeg. Braaksel en stront moesten eraan
te pas komen, sperma beschouwde hij als een natuurlijke lijmsoort. Eerst nu ik dit
opschrijf valt het me te binnen dat geen van ons het in zijn hoofd heeft gehaald om
hem te vragen of zijn partners met evenveel animo als hij de wijzers van de klok in
de gaten hielden.
Begon de middag in de Dôme, het avondeten had meestal plaats in de Rue de la
Grande Chaumière bij Wadja of bij Chez Rosalie, welbekende namen voor wie iets
over het leven van Modigliani, Fitzgerald en Hemingway in Parijs hebben gelezen.
Wadja, zo genoemd naar de eigenares, een Poolse, was mijn favoriete plek en ik was
er niet weinig trots op dat
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mijn servet een van de zestig was die in het daarvoor bestemde rek werd geborgen,
een teken dat ik als stamgast, een hoge eer, werd beschouwd. En dat ondanks het feit
dat ik vaak uit geldgebrek mijn maaltijd beperkte tot een bord borscht, Russische
bietensoep, met brood en kaas na en bij hoge uitzondering pruimentaart toe.
Terwijl het leven van de meesten van ons onbezorgd doorging, woedde in Spanje
de burgeroorlog. In Frankrijk was het Volksfront van Léon Blum aan de macht, dat
evenals de regeringen van de meeste Europese landen een politiek van non-interventie
voorstond, Parijs was roerig in die dagen. Grote demonstraties van voor- en
tegenstanders hadden er plaats. De leuze ¡Non-Pasarán! stond als een uitdagende
geloofsbelijdenis op de muren gekalkt. De oorlog strekte zijn tentakels uit tot in de
gokhuizen die je op de linkeroever had. Het waren clubs waar je voor twee francs
lid van kon worden. Er werd voornamelijk baccarat gespeeld; voor de avondmaaltijd
behoefde je niet te betalen. Er liepen ronselaars rond, bereid om de spelers geld te
lenen of voor te schieten, op voorwaarde dat je dan als vrijwilliger in het leger van
een van de strijdende partijen in Spanje dienst zou nemen, dat van de republikeinse
regering of dat van de nationalisten van Franco. De oorlog bevond zich nog in het
beginstadium, de tegenstellingen binnen het republikeinse kamp traden nog niet zo
naar buiten, Duitsland, Italië en Rusland hadden zich nog niet ten volle in de strijd
gemengd. Ik had niet de minste aanvechting om erheen te gaan en was al weer goed
en wel in Leiden, toen ik door het Duitse bombardement op de oude Baskische
hoofdstad Guernica uit mijn gemakzuchtige lethargie werd gewekt. Ik moet erbij
zeggen dat Picasso's ‘Guernica’, waaraan hij in Parijs vrijwel onmiddellijk na het
bombardement begonnen is, het vuur, zoals dat heet, ook al was het op nog zo'n laag
pitje, brandend heeft gehouden.
Omdat ik in Parijs, evenals in Leiden trouwens, geen politieke en religieuze
bindingen had, was ik zo vrij als een vogel om alles in me op te nemen waar ik zin
in had. Dat gold dan

Hugo Pos , In triplo

104
niet Versailles (waar ik nog altijd niet naartoe ben geweest) maar wel het Louvre,
niet de Opéra of de Comédie Française maar wel de musichall Bobino in de Rue de
la Gaîté. Daar traden vermaarde chansonnières op, zoals Damia met ‘Sombre
Dimanche’ en Lucienne Boyer met ‘Parlez moi d'amour’, misschien wel het meest
geliefde lied in die vooroorlogse dagen. Naar het boulevard-toneel ging ik om mijn
Frans bij te spijkeren, naar het ballet (ik denk nog altijd terug aan Mia Slavenska in
Le Roi David, in de choreografie van Serge Lifar waar het ritme door het slaan met
een stok werd aangegeven) omdat het mijn zinnen streelde. Opgenomen in dit voor
mij onbekende, nieuwe leven bleef ik in mijn hart toch een Westindiër. Op de Rive
Gauche was het cabaret La Boule Blanche. Daar kwamen 's nachts, want het liep
meestal tegen twaalven voordat de programma's gingen draaien, Westindiërs van
alle mogelijke eilanden bij elkaar. Nergens was er aanstekelijker muziek. En er was
een figuur die ons allen aansprak. Het was een vrouw met een kokette, puntige
hoofddoek op haar hoofd, zoals ze die op Martinique dragen, Moumoun. Zij was de
ster van het cabaret. Moumoun kon zingen, ze kon dansen, ze was mooi, ze was rank,
ze liet je werkelijk de duurste drankjes bestellen, zodat je berooid uit het cabaret
kwam, maar wat deed het ertoe? Het was West-Indië op z'n heerlijkst. La Boule
Blanche hield ik voor mezelf, ik heb nooit aan Irish of aan een van de anderen uit
onze groep gevraagd om er met mij heen te gaan, ik koesterde de illusie en dat had
ik gemeen met de andere Westindische bezoekers uit de verschillende eilanden, dat
Moumoun voor ons alleen optrad.
Ik zal de laatste zijn om onze kring rondom Irish te vergelijken met de hofhouding
van Gertrude Stein aan de Rue de Fleurus, zoals Hemingway die beschrijft in A
Moveable Feast. Irish was niet zoals deze illustere dame een soort kompasnaald voor
veelbelovende schrijvers, ze was meer een magnetisch middelpunt voor de diverse
genotzoekers - want dat waren we allemaal in zekere zin, al moet je daarbij niet in
de
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eerste plaats aan seksueel genot denken, het was eerder een diep welbehagen om
gezamenlijk, als vogels van uiteenlopend pluimage zo eensgezind en luchthartig in
Parijs te kunnen leven. Of Irish zich van haar macht over ons, nee, het was geen
macht in de zin van heersen over, het was meer haar ‘grip’ op ons, bewust was, ik
ben daar niet zeker van, ofschoon een bepaalde gebeurtenis in die richting wijst.
Onder haar aanvoering heeft een aantal van ons op een avond een bezoek aan een
bordeel in een ander arrondissement, ik meen dat het in de Rue de Lappe was,
gebracht. Niet om te neuken, daar ging het niet om, dat onderdeel van het bestaan
moest een ieder voor zichzelf uitmaken. Het was veel ingenieuzer, we werden als
voyeurs collectief betrokken bij een kijkspel, waarbij we tevens als deelnemers
optraden. Wij, de bezoekers, moesten een aantal muntstukken, francs, op een tafel
boven elkaar stapelen, om te beginnen een stuk of tien. Een naakte vrouw verschoof
de stapel vervolgens behoedzaam naar de rand van de tafel en ging ervoor staan,
concentreerde zich zichtbaar, haalde diep adem, maakte een paar korte
samentrekkende spierbewegingen en zoog dan in een ruk met haar kut de stapel naar
binnen. Het was meer een soort slurpen, zonder het geluid dat meestentijds het slurpen
vergezelt. Lukte het kunstje, dan moest er een iets hogere stapel worden gebouwd.
Dat ging zo door tot de spieren van de vrouw het opgaven en de francs over de tafel
en de vloer rolden. Ik heb er niet scherp op gelet, maar ik neem aan dat we er allemaal
aan mee hebben gedaan. Al op de terugweg, toen we het bordeel nog maar nauwelijks
hadden verlaten, geneerden we ons voor onze willige bijdrage aan deze weinig
verheffende vertoning. Die gêne, dit schaamtegevoel, was bij ons al opgekomen toen
we nog in het bordeel doende waren, maar de een wilde niet voor de ander onderdoen.
Daar kwam ook bij dat we ons tegenover Irish groot wilden houden. Nu zij ons om
welke bizarre reden dan ook aan deze zonderlinge proef onderworpen had, wilden
wij haar laten zien dat we er geen moeite mee hadden en dat ze op ons zelfs de
profundis kon blijven rekenen.
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Het klinkt allemaal plausibel en toch blijft het vreemd dat geen van ons geopperd
heeft om ermee op te houden, de vrouw, zonder dat ze zich al dit inhaleren moest
getroosten, de resterende francs te geven en ervandoor te gaan.
Misschien is dit staaltje van gebrek aan zedelijke moed me juist daarom
bijgebleven, omdat ik deze psychische lacune later in mijn werk als rechter vaker
ben tegengekomen. Als ik in strafzaken de medeplichtigen van een hoofddader voor
mij kreeg, kwamen ze tien tegen een met het verweer aanzetten dat ze op sleeptouw
waren genomen, waarop de officier van Justitie dan, van zijn kant begrijpelijk, erop
liet volgen: U had toch weg kunnen gaan, ermee kunnen ophouden. Ja, dat hadden
wij in de Rue de Lappe ook kunnen doen, in plaats van franc na franc uit onze zakken
te voorschijn te halen en als kinderen in een fröbelklas stapeltjes op te bouwen. En
dat bevestigt ook mijn oude idee, dat in tijd van oorlog deserteren veel moeilijker is
dan meedoen met je kameraden. Juist omdat het, nog los van de strafwaardigheid,
weinig eervol is en als lafhartig te boek staat, wordt de deserteur in spe door schier
onzichtbare draden tegengehouden om zijn rampzalige plan uit te voeren. Wie zich
desondanks van de kudde losmaakt, gaat geen grazige weiden tegemoet.
Na Parijs was het even moeilijk om weer aan Leiden te wennen. Een van Friedrich
Hebbels aforismen luidt: ‘Wenn man aus Italien nach Deutschland zurück kommt,
hat man ein Gefühl, alsob man plötzlich alt würde.’ Zo'n vaart liep het bij mij niet.
Nauwelijks in Holland terug of een geheimzinnige ziekte (klierkoorts?) teisterde mij
drie weken lang. Parijs vervaagde, Leiden hernam zijn plaats. Irish is mij samen met
een oudere zuster nog eens in Leiden komen opzoeken. Waarom die zuster, die niets
van haar had, was meegekomen was me een raadsel. Om een oogje in het zeil te
houden? Om mij von Kopf bis Fuss op te nemen, voor het geval dat? Daar was toch
geen sprake van, onze betrekkingen zijn altijd, voor zover ik mij ervan bewust ben,
zuiver vriendschappelijk gebleven. Een warme vriendschap, dat wel. Als Irish in
haar eentje
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in Parijs zonder kleerscheuren had kunnen rondlopen, dat neem ik tenminste aan,
dan behoefde Leiden toch zeker geen denkbeeldige gevaren op te roepen. Het was
zomer, we gingen naar Scheveningen. Irish proefde voor het eerst van haar leven
jenever. ‘Waar is Irish gebleven?’ vroeg haar zuster. Daar was ze, wandelend,
springend, dansend op de boulevard, met haar rok boven haar hoofd, luidkeels roepend
‘Buy Irish underwear.’ In de binnenwereld van mijn geheugen vereenzelvig ik haar
nog altijd met het begrip joie de vivre.
Ook al was de Spaanse burgeroorlog voorbij met Franco als de grote winnaar, toch
was de nasleep ervan nog lang merkbaar. Hemingway's For whom the Bell tolls
kwam in 1940 uit en bleef met de toegevoegde dosis romantiek de sympathie voor
de republikeinse zaak levendig houden. Maar in 1940 was het niet dat boek, maar
drie springlevende, schoon niet bepaald nuchtere Spanjaarden, oud-soldaten uit het
republikeinse kamp, die ik in Duinkerken tegen het lijf liep. Na onze vergeefse vlucht
uit Holland waren Rob, Kees en ik in die brandende stad terechtgekomen en liepen
min of meer verdwaasd rond. De twee drietallen kwamen elkaar tegen, de Spanjaarden
in hun gehavende uniformen, waardoor ze meteen als zodanig te herkennen waren.
Op hun gelal reageerde ik met het enige Spaans dat ik kende, het rijtje namen van
de dagen van de week, Lunes, Martes, Miercoles enzovoort. Zelden hebben een
aantal nietszeggende woorden een beter resultaat geboekt. Het drietal viel ons om
de hals, maakte door de gestulpte hand aan de mond te brengen het niet moeilijk te
ontcijferen gebaar van drinken, gaf ons te kennen om met hen mee te gaan en bracht
ons naar een wijnkelder midden in Duinkerken. Daar hebben we de laatste dagen
van de gevechten rondom de stad doorgebracht. Terwijl de stad kapot gegooid werd
en brandde, zaten wij diep onder de grond in een ruime kelder met vaten wijn, waar
we via rubber slangetjes van dronken en aten, want er waren ook alle mogelijke
blikjes met dure groenten, zoals artisjokken en asperges.
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Op een ochtend kwamen de Duitse soldaten de kelder binnen. Duinkerken was
gevallen. Engeland stond er alleen voor.
Er gaat ruim een jaar voorbij, dan ben ik in Engeland, als soldaat ingedeeld bij de
Prinses Irenebrigade. Daar ontmoet ik Stortebeker. Hij is, schat ik, een jaar of tien
ouder dan ik, heeft een guitige blik en een vrolijke blonde haardos. Hij leert mij hoe
ik mijn bed model moet opmaken, zodat ik het niet voortdurend aan de stok krijg
met de sergeant die daarop nauwgezet let. Het valt mij op dat als er een mars van
een paar uur op het rooster staat hij nooit van de partij is. Ik vraag hem hoe hij dat
voor elkaar krijgt. Dat komt, zegt hij, omdat hij een kogel in zijn lijf heeft zitten die
bij het lange lopen gaat schuiven. Stortebeker heeft in Spanje in het republikeinse
leger gediend. Hij was olifantenwasser in het circus Sarasani, toen de burgeroorlog
in alle hevigheid uitbrak. Het circus werd opgeheven. De olifanten zijn toen in
verschillende dierentuinen ondergebracht. In ieder geval was hij zijn baan kwijt en
om te kunnen overleven sloot hij zich aan bij de republikeinen. Dat die stap hem
statenloos zou maken wist hij toen nog niet, maar ook al had hij het geweten, dan
had hij er op dat ogenblik geen belang aan gehecht. In de brigade, waar iedere soldaat
er een was, is men daar ook niet over gevallen. Stortebeker deed me denken aan
soldaat Svejk, de Tsjechische broeder Spin uit de Eerste Wereldoorlog. Ik neem,
zonder het te weten aan, dat hij de oorlog heeft overleefd. Volgens mijn beeldvorming
moet dat haast wel.
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Japan
Schrijven over mijn verblijf in Japan in de jaren 1946/47 roept bij mij nog altijd een
wirwar van tegenstrijdige gevoelens op. Ik ging erheen om een rapport over
oorlogsmisdaden in Portugees Timor over te leggen, bleef er om de
oorlogsmisdadigers te berechten en genoot voor het overige van het ongedwongen
leven in een land dat mij mateloos begon te boeien. Waarbij de Amerikaanse soldaat
Yoshiko, een Nisei, een American from Japanese Extraction, een niet te onderschatten
rol heeft gespeeld. Al deze onderdelen van mijn bestaan werden niet in afzonderlijke
compartimenten ondergebracht, maar krioelden dwars door elkaar heen, ik leefde
zou je kunnen zeggen tegelijkertijd vele levens, de geallieerde militair die als
overwinnaar rondstapte in een bezet land, de aanklager die de keuze had om straffen
te eisen van geldboete tot de doodstraf ‘by hanging or shooting’ (een criticus schreef
later dat de Japanners de voorkeur aan onthoofding zouden hebben gegeven), de
toerist die gretig hapte naar het vele onbekende dat het land hem aanreikte, de
jongeman die een metgezellin had gevonden bij wie hij het goed had. Het verslagen
Japan met de keizer aan het hoofd heeft heel diep voor de nieuwe shogun, generaal
Douglas MacArthur, gebogen en van de weeromstuit plukten wij, de geallieerde
soldaten, daar de vruchten van.
Niemand legde ons een strobreed in de weg, niemand schoot op ons, de ons
verstrekte revolvers konden we in een la van onze hotelkamers laten liggen. Bij de
PX, het spotgoedkope grootwinkelbedrijf van het Amerikaanse leger, konden we van
alles kopen, drank, chocola, sigaretten, noem maar op, om als weldoeners te delen
met de Mama-San, de Japanse altijd glimlachende oudere vrouw die onze kamers
deed en de kost voor haar talrijke familieleden moest verdienen. De Mama-San was
voor de meeste officieren en hoge burgerfunc-
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tionarissen die geen Yoshiko aan hun zijde hadden, de enige liaison met het Japan
van de gewone man en vrouw, zij wist al die voor haar vreemde heren die geen woord
Japans kenden mild en vrijgevig te stemmen. Mijn Mama-San is erin geslaagd om
in minder dan geen tijd ettelijke banen voor de diverse leden van haar familie te
creëren, zoals tuinman, wasbaas, schoenpoetser, boodschappenjongen, ja, wat niet
al. Ik weet niet hoe het in Duitsland is toegegaan, maar in Japan voelden de soldaten
zich als verwende jongetjes. Omdat er geen tegenstand gebroken hoefde te worden
en de bezetting zo glad verliep had de legerleiding het er vooral druk mee om ze
bezig te houden. Daar zorgden de Japanners trouwens ook goed voor. Elke
zondagmiddag was er een symfonieorkest te beluisteren, er waren zelfs (nogal matige)
op westerse leest geschoeide balletuitvoeringen, maar natuurlijk ook Kabuki en Noh.
Het bleek dat Russische artiesten, die in 1920 voor de communisten uitgeweken
waren, een aanzienlijk aantal musici hadden opgeleid. Hun voorkeur voor Rimsky
Korsakov is me bijgebleven. Het verbod op ‘fraternization’ werd al gauw massaal
overtreden, zonder dat de MP, de Military Police, er iets aan deed, op zondag zag je
de GI'S in met al of niet in kimono geklede Japanse schonen door de parken van Tokio
lopen. Het waren meest piepjonge militairen, de veteranen die op tientallen eilanden
de weg naar Tokio hadden moeten bevechten, waren inmiddels naar huis teruggekeerd.
De nieuwe lichtingen hadden, gelukkig voor hen, geen weet van de oorlog, de haat
tegen en de afkeer van de ‘yellow bastards’ gold niet voor hen, ze stonden zonder
wantrouwen open voor het vredelievend gezicht dat Japan hen voorhield.
De officieren waren in hotels ondergebracht met een onderverdeling, klasse B voor
de subalterne officieren waartoe ik behoorde, klasse A voor de hogere rangen. Ik
deelde mijn kamer met de Amerikaanse luitenant Haviland, een wat oudere man, die
me vertelde dat hij als vrijwilliger dienst had genomen om een paar jaar in Japan te
dienen teneinde zijn al te hartstochtelijke (derde) vrouw te ontlopen. Zijn stop-
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woord was ‘detached’, als je dat was, los van alles, had je een grote mate van
innerlijke rust bereikt. Zijn levenshouding, hoewel voortgesproten uit maritale
discrepantie, had in zeker opzicht iets met het boeddhisme gemeen, al legde hijzelf
die verbinding niet. Gelet op mijn innige verstandhouding met Yoshiko had Haviland
een laken dusdanig van het plafond gespannen dat onze langwerpige kamer in tweeën
werd gedeeld. Yoshiko en ik behoefden ons daarom geen zorgen te maken dat wij
Haviland aan zijn staat van onthechting zouden onttrekken.
Wat op het oog een uiterst oppervlakkig leven lijkt onderging ik juist als het
precieze tegendeel daarvan. Alles wat ik omhanden had ging gepaard met een grote
intensiteit, dat gold zowel voor mijn werk als voor al het nieuwe, prikkelende dat
zich aan mij voordeed. Met Yoshiko had ik geen last van de beperkingen die voor
de geallieerde militairen golden en met het bordje OUT OF BOUNDS waren aangegeven.
Zij wist van die kleine landelijke herbergen op te sporen, waar de natuur, zoals die
in een vorige eeuw door Hiroshige was afgebeeld, het won van oorlog, rechtspraak
en bezetting. Ik probeer nu, al schrijvende, dat gevoel van genieten, van het in leven
zijn, terug te roepen, zonder in een staat van nostalgisch gebrabbel te vervallen of
met Bloem te verzuchten ‘Voorbij, voorbij en o, voorgoed voorbij’. Want het is
natuurlijk ook mogelijk dit leventje als een vorm van onverantwoordelijk gedrag te
beschouwen, een man, pas getrouwd, met de zorg voor een gezin en zonder enig idee
wat hem straks in het burgerleven te wachten staat. Dat is nu wat het verschil uitmaakt
tussen een biografie en een autobiografie. De autobiograaf heeft de vrije hand, hij
kan en mag bepaalde momenten en gevoelens recapituleren, ervan uitgaand dat ze
eens zo en niet anders geweest zijn. De biograaf moet daarentegen de vinger leggen
op de zwakke plekken, lacunes opsporen, vraagtekens plaatsen. Aan een biograaf
zal ik wel niet toekomen, ik heb dus om zo te zeggen de wind mee.
Nog altijd hangt in ons huis in Amsterdam de kakimono, de
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rolschildering, die Yoshiko me tijdens een uitstapje naar de oude keizerstad Kyoto
heeft gegeven. Ze stelt Kanzan en Jittoku voor, twee excentrieke boeddhistische
monniken, die in de buurt van de Koude Berg (Kanzan) verbleven. Kanzan is de
dichter, die op de talloze schilderingen altijd met een rol in zijn hand wordt afgebeeld,
terwijl Jittoku, die in de keuken werkt, steeds een bezem hanteert. Ik word niet moe
om naar deze twee vredig lachende figuren te kijken, die met grijze penseelstreken
afgewisseld door zwarte inkt op het papier zijn neergezet. De kakimono heeft in
Suriname jarenlang tegen de wand gehangen, is wat verkreukt geraakt, is in Holland
gerestaureerd. Zelfs als ik naar een oudemannenhuis moet - bij wijze van spreken
dan - zal ik er geen afstand van willen doen.
In China heten die twee Hanshan en Shide en de duizendjarige gedichten van de
Koude Berg zijn door W.L. Idema aanstekelijk vertaald. Het is Zen-poëzie met een
Taoïstische inslag. De wijze is hij die zich met de Tao, de Weg, vereenzelvigt. Ik
kan de verleiding niet weerstaan om een van de verzen te citeren, waarvan ik helaas,
toen ik in Tokio ijverig in de weer was, geen weet had.
Je trekt tienduizend mijlen ver van huis
Met 't blanke zwaard val je de Hunnen aan.
Krijg jij de overhand dan sterven zij,
Delf jij het onderspit dan sneef jij zelf.
Hun leven - daar hecht jij geen waarde aan
En voor jouw dood treft hen dan ook geen schuld,
'k leer jou een truc om steeds te zegevieren:
De hoogste strategie is niet-begeren.

De intensiteit van mijn leven in Japan werd verhoogd doordat ik het werk waarmee
ik bezig was beschouwde als iets waardevols, iets dat niet van tijdelijke aard was,
maar voor de toekomst zou bijdragen tot een betere wereld. Na Neurenberg en Tokio
zou het niet meer mogelijk moeten zijn om tijdens een gewapend conflict ongestraft
wandaden te begaan. Ik acht
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het nog altijd een van de belangrijkste uitkomsten van die berechtingen, dat eens en
vooral de persoonlijke verantwoordelijkheid werd vastgesteld van hen die zowel in
ordergevende als in zuiver uitvoerende functie de misdrijven ontwerpen en begaan.
Dat hield in dat er een afgerond systeem werd opgebouwd, waarbij zowel de
‘superior’, de opdrachtgever, als de ‘inferior’, de uitvoerder van de opdracht, kon
worden bestraft. Het overbekende argument van de beulen ‘ik moest wel of mijn
eigen hoofd ging eraan’ is een loos verzinsel gebleken. Ik ben nergens een geval
tegengekomen waarbij iemand, die een misdadige order niet had opgevolgd, met de
dood werd bestraft. Zulke gevallen ‘des unwiderstehlichen Zwanges’ zijn er vrijwel
niet. Overplaatsing naar het front of een uithoek, het niet meer in aanmerking komen
voor promotie, ridiculisering, dat waren meestal de risico's van een niet-willige
houding. Natuurlijk zal de verdediging, daar waar de dader zwicht en het misdadige
bevel toch uitvoert, alle facetten moeten belichten die tot een mildere beoordeling
kunnen leiden. Hoe revolutionair al deze nieuwe uitwerkingen van de gangbare regels
wel waren, blijkt uit het feit dat het Britse Manual of Military Law tot aan april 1944
de volgende hardnekkige passage bevatte: ‘It is important to note that members of
the armed forces, who commit violation of the recognized rules of warfare such as
ordered by their Government or by their commanders, are not war criminals and
cannot, therefore, be punished by the enemy.’
De bezetting van Japan was in hoofdzaak een Amerikaanse aangelegenheid en
ook de procedure bij de tribunalen was in grote lijnen op de Angelsaksische wijze
van procederen geënt. Wie een vonnis uit die periode ter hand neemt zal verbaasd
zijn dat zonder blikken of blozen op de kop ervan vermeld staat:
U.S. of America
versus
laat ons zeggen
Hideo Yasutake,
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terwijl het toch een internationaal tribunaal betrof. Uit de tijd dat ik Amerikaanse
detectives las herinnerde ik me de levendigheid van een rechtszitting met de
voortdurende interrupties van de advocaten: ‘I object, Your Honour,’ waarna de
rechter dan kon kiezen tussen ‘Objection overruled’ of ‘Objection sustained.’ Nu
maakte ik het in werkelijkheid mee, als tegenvoeter van de advocaten. Termen als
‘Objection immaterial’ en ‘Objection irrelevant’ vloeiden me uit de mond alsof ik
daarmee was opgegroeid. De verdediging werd door een Amerikaanse advocaat
samen met een Japanse collega gevoerd. Als prosecutor werd ik in den beginne
bijgestaan door Jacob Schneider, een geroutineerde, wat oudere Amerikaanse advocaat
die mij de kneepjes van het vak heeft bijgebracht. Ook met majoor Frederic Mostyn
uit Singapore heb ik samengewerkt en soms trad ik in mijn eentje op. Het kwam
zelden voor dat de Japanse verdediger op de zitting iets naar voren bracht. De
onbekendheid met de Angelsaksische procedure zal hierbij wel een rol hebben
gespeeld. Dat heeft ertoe geleid dat van de Japanse strafadvocaat wel eens schamper
is beweerd dat diens rol nauwelijks meer voorstelt dan ‘to put flowers on his client's
grave’. Bij de uitspraak van het vonnis heb ik telkens meegemaakt dat de veroordeelde
verdachte diep boog en de rechters bedankte voor de faire behandeling van zijn zaak.
Komedie? Ik houd het erop dat het bij het ritueel hoorde.
Doodstraffen heb ik geen enkele maal geëist. Hoe zou ik ook, na mijn opgedane
ervaringen in Indonesië. Was ik dan te soft geworden? Sloeg de plank naar de andere
kant door? Deugde ik niet meer voor mijn job? Ik geloof van niet. In het overleg met
mijn mede-prosecutors hebben zich geen diepgaande verschillen van mening
voorgedaan en ook de tribunalen zijn slechts zelden van mijn eis afgeweken.
Ik ben er trouwens al gauw achtergekomen dat ik de heersende stereotiepe
denkbeelden over het Japanse karakter van me af moest zetten. Verborg zich niet
een enkele maal achter al dat kortaffe gesnauw tegenover hun gevangenen, dat klaar-
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blijkelijk hun gebruikelijk gedragspatroon geworden was, een ander gezicht? Wat
te denken van deze brief van een Japanse student, die ik in een dossier over een
krijgsgevangenkamp aantrof waar de gevangenen in een mijn moesten werken:
‘Now, we students of a mining course are working as inspectors and
foremen of prisoners of war and have six prisoners to one student. But
they do not work as hard as we expect them to, so we strike and beat them.
We do not feel the physical pain, but are mentally fatigued because of
being scolded by the manager when the work does not progress as planned.
We often wished to work inside the coal mine but we are now working
outside under the burning sun. Sometimes we want te weep when the
prisoners fall one by one.’
Soms springt uit de veelheid van namen er een naar voren die je bijblijft. Zo ben ik
telkens bij het onderzoek naar mishandelingen in verschillende kampen de naam
Harry E. Reed tegengekomen. Reed was een gebochelde Amerikaan, afkomstig uit
San Francisco. Ik betwijfel of hij ooit militair is geweest. Zijn lichaamsgebrek wekte
niet de deernis, maar integendeel juist de afschuw en het sadisme van menig
kampbewaker op en hij is dan ook verschillende malen deerlijk toegetakeld. Hij is
in maart 1945 gestorven. Zijn naam speelt nog altijd door mijn hoofd, terwijl al die
tientallen andere namen van slachtoffers, die er nog veel erger aan toe waren, mij
ontschoten zijn. Zo gaat dat bij het ouder worden met de herinnering. Ze klampt zich
vast aan een naam, het zou trouwens ook een gezicht of wat dan ook kunnen zijn,
die al de anderen die in de vergetelheid zijn weggezonken samenklontert en tot een
amorfe eenheid smelt. Per slot van rekening waren het allemaal namen die ik uit
honderden ‘affidavits’, beëdigde verklaringen van voormalige krijgsgevangenen,
leerde kennen. De mensen die achter deze namen schuilgingen kreeg ik niet te zien.
Het was op een enkele uitzondering na niet mogelijk om de voormalige slachtoffers,
nog maar kort geleden bevrijd
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uit de gevangenkampen, weer naar Japan te halen. Wat Nederlands-Indië betreft
zullen financiële motieven daarbij ook wel een rol hebben gespeeld. Door het
ontbreken van getuigen op de zitting was het zowel voor de Prosecution als voor de
verdediging niet mogelijk om vragen te stellen teneinde de juistheid van de
verklaringen te toetsen. Deze lacune bracht met zich mee dat alleen door een veelheid
van gelijkluidende verklaringen een sluitende bewijsvoering kon worden verkregen,
terwijl de verdediging niet de gelegenheid had om tot crossexamination van de
getuigen over te gaan. Ik mocht nog van geluk spreken dat ik bij de berechting van
de Japanse verdachten uit het kamp Fukuoka 9, in de nabijheid van Nagasaki, waar
veel Nederlandse krijgsgevangenen waren ondergebracht, kon beschikken over een
bijzondere getuige, de kapitein Budding, die als tolk in dat kamp had gefunctioneerd.
Daarenboven kreeg ik de uitgebreide notities van de officier van Gezondheid Hilfman
in handen, die heel precies aantekening heeft gehouden van wat in het kamp voorviel.
Justitie is nimmer perfect. In Japan, anders dan in Duitsland, hadden de geallieerden
het moeilijk om uit te maken wie de aanstichters van de langdurige oorlog, die in
China was begonnen, waren geweest. Bovendien hadden de Japanners, alweer anders
dan de Duitsers, de tijd gehad om de archieven te vernietigen. (De Amerikanen
landden eerst veertien dagen na de overgave op 15 augustus in Japan.) Door het grote
aantal verdachten en de lange duur van het proces tegen Tojo cum suis is een
aanzienlijk aantal zaken uit de A-categorie, de misdrijven tegen de vrede, blijven
liggen, wat tot een niet te miskennen rechtsongelijkheid heeft geleid. Ook de
industriële leiders van de Zaibatsus, de Japanse kartels, die de oorlogsinspanningen
hadden mogelijk gemaakt, zijn zonder berechting gebleven. In 1959 zijn de laatste
veroordeelden uit de Sugamo-gevangenis ontslagen. Het leek erop dat hiermee een
einde gekomen was aan dit hoofdstuk uit de geschiedenis.
Niets is minder waar. Het revisionistische gerommel in Japan over de berechting
van de oorlogsmisdadigers, dat
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naderhand is ontstaan, duurt tot op de dag van vandaag voort. Tot op zekere hoogte
is dat ook te wijten aan het beleid van de successieve regeringen, die al bijna vijftig
jaar zich beijverd hebben om het oorlogsverleden zoveel mogelijk te verdoezelen.
Onlangs nog wees een Japanse hoogleraar er op dat de regering steeds het sussende
woord ‘shusen’ gebruikt, dat eind van de oorlog betekent en niet ‘haisen’, nederlaag.
En in plaats van over de bezetting van Japan door de geallieerde troepen te spreken
doet ze het voorkomen alsof die troepen er gestationeerd waren. Terwijl de ingenieus
verbloemende tekst van de uniforme schoolboeken, die door het ministerie van
Opvoeding wordt gecensureerd, volgens deze schrijver - en hij staat daarin heus niet
alleen - beschouwd moet worden als een duidelijk voorbeeld van ‘thought control’.
Victor's Justice? In letterlijke zin ongetwijfeld. Maar niemand heeft me totnogtoe
overtuigend kunnen vertellen hoe het is die overgangsperiode, toen de gemoederen
nog verhit waren en andere inzichten met moeite doorbraken, dan wel had gemoeten.
De verwerking van het oorlogsverleden waar Japan zoveel moeite mee heeft (zie Ian
Buruma: Het loon van de schuld) kan er gemakkelijk toe leiden om een deel van de
schuld op de tribunalen af te wentelen. Ik heb het nu over de tribunalen voor de Minor
War Criminals. Hier veroorloof ik mij een categorische ontkenning. Anders dan bij
het Tribunaal voor de grote jongens, waar het vooropgezette doel was om fikse
voorbeeldige straffen uit te delen aan hen die tot de oorlog hadden aangezet, waarnaast
de overige misdrijven er eigenlijk minder toe deden, hebben deze tribunalen zich
meer met het normale rechterlijk handwerk bezig gehouden, zoals rechters in
geciviliseerde landen dat plegen te doen. Victor's Justice? Het had slechter gekund.
Noot ter verduidelijking.
Ik heb alleen maar meegedaan aan de berechting van Japanse oorlogsmisdadigers
in Japan. Het overgrote deel van de oorlogsmisdadigers is ter plaatse in de landen
waar ze hun mis-
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drijven begingen, berecht door de nationale rechtbanken of krijgsraden. Daar hoor
je overigens weinig over. Ik neem niet aan dat het daar rechtmatiger is toegegaan
dan in Japan, eerder het tegendeel vermoed ik. Bij mijn terugkeer in Nederland leerde
ik langzaam en broksgewijs, want er werd niet voortdurend over gesproken, de
omvang van de Duitse oorlogsmisdaden kennen. We zullen nooit meer over specifieke
oosterse wreedheid mogen spreken. Voor wat in Europa zich heeft afgespeeld - en
ik denk hierbij vooral aan de onuitwisbare, stelselmatige moord op meer dan een
miljoen kinderen - bestaat geen oosters equivalent.
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De Bom
Het was een levendig gesprek met Fenna van den Burg, polemologe uit de stal van
Röling in Groningen. De koude oorlog overheerste nog ons denken en het gesprek
kwam onvermijdelijk op de atoombom. De naam Hiroshima viel. Stilte. Ik moet toen
gezegd hebben dat de bom indertijd met gejuich is begroet. Ze maakte een eind aan
de oorlog en daardoor alleen zijn er miljoenen mensenlevens gespaard gebleven. Dat
we er nu anders tegenaan kijken miskent de gemoedstoestand van toen. Ieder
vernietigingswapen dat toen de oorlog tot een eind had kunnen brengen had bij
voorbaat onze zegen. Ik schrijf in de pluralis omdat ik ervan overtuigd ben dat dit
het heersende gevoelen onder de troepen was. Hoeveel te meer moet dat voor de
mensen die in de kampen verbleven niet gegolden hebben. Ik heb geen idee hoe er
in Europa tegenaan gekeken werd. Ik was al te lang te ver van huis om daarvan enige
weet te hebben. Mijn gesprekspartner raadde mij aan om mijn gedachten hierover
op papier te zetten. Dat heb ik na enig aarzelen gedaan in een vorm die tegenwoordig
faction wordt genoemd. Het is een verhaal geworden dat ik de titel ‘Nagasaki, mon
amour’ heb meegegeven om die tweede bom, drie dagen na die van Hiroshima op
Nagasaki geworpen, haar rechtmatige plaats in ons collectief bewustzijn te gunnen.
Nu ik het overlees merk ik dat het meer feiten dan fictie bevat en dat alleen de franje
eromheen het de schijn geeft van fictie. Het is opgenomen in mijn bundel reisverhalen
Reizen en Stilstaan, die in 1988 door In de Knipscheer is uitgebracht. Het boek heeft
niet de minste aandacht getrokken en is al spoedig in de ramsj ten onder gegaan.
Hoewel ik er de voorkeur aan geef om niet chronologisch te denken - ik beschouw
namelijk de opeenvolgende gebeurtenissen in mijn leven niet als een optelsom met
een nauwkeurig bepaalde uitkomst - is het in dit geval nodig om de voorge-
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schiedenis van mijn denkraam te schetsen waarbinnen de bom zijn plaats heeft
gekregen. Er volgt nu dus uit het ongelezen boek de passage die mijn stelling moet
onderbouwen.
Ik probeer in mijn verwarde brein enige helderheid te scheppen. Toen het
bericht van de eerste bom, die van 6 augustus 1945 op Hiroshima, ons
over de radio bereikte, was ik met een klein contingent Nederlandse troepen
op Tarakan. Het eiland was kort tevoren door de Australiërs op de
Japanners veroverd. In Europa was de oorlog al voorbij. De capitulatie
van Japan was een kwestie van tijd. Dat maakte overigens geen verschil
voor de Japanse soldaat. Die bleef weigeren zich over te geven, in hun
erecode paste dat woord niet. Dat is geen sprookje, we konden daarvan
meepraten. Telkens wanneer in Nieuw-Guinea een nieuw burgerhoofd
was gevestigd loofde de NICA, de Netherlands-Indies Civil Administration,
vijf roepia's uit voor iedere levende Japanner die de Papoea's haar in
handen konden spelen en slechts één luttele roepia voor de twee afgesneden
oren van een gedode Japanner. (De oren dienden uitsluitend als bewijsstuk
en werden na ontvangst in een daartoe bestemd vat gedeponeerd.) Ondanks
dat aanzienlijke prijsverschil hoefde de betaalmeester - ik zie hem nog
voor me, een ietwat gezette, vriendelijke majoor, die in het burgerleven
bij de Borsumij grote orders had genoteerd - slechts een enkele keer de
vijf gulden beloning uit te betalen. De oorlog kon op die manier nog wel
een tijdje doorgaan. We waren jaloers op de militairen in West-Europa
die, volgens de opgewonden verhalen die hier de ronde deden, met open
armen en benen werden binnengehaald. We waren hier al meer dan een
jaar zonder vrouw. Onvoorstelbaar. Voor ons liep niemand uit, niemand
wuifde, niemand huilde. Geen wonder dat het bericht van de bom door
ons met gejuich werd ontvangen. Niet langer de langzame,
voetje-voor-voetje verovering van het ene bruggehoofd na het andere,
waar MacArthur het monopolie op bezat. President Truman mocht van
ons best nog een paar bommen op Tokio laten gooien. We wisten niet wat
het voor dingen
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waren, maar als de legervoorlichtingsdienst ons niets op de mouw had
gespeld, was het resultaat boven verwachting. Nu, in het jaar 36 na
Hiroshima, vraag ik me af of collectieven zoals landen en volken, ook aan
karmische wetten van oorzaak en gevolg zijn onderworpen. Indien dat zo
mocht zijn, dan is het Japanse volk niet door toedoen van de bom voor de
totale ondergang gespaard gebleven. Dat heeft het dan te danken aan de
in de loop der tijden vergaarde nationale deugden. Het hoefde in ieder
geval niet meer toe te komen aan de verdediging tot de laatste man van
het onaantastbare grondgebied en de sacrale persoon van de keizer. De
bamboesperen, waarmee in laatste instantie de boeren en
arbeidersbrigades de geallieerden hadden moeten tegenhouden, hadden
hun nut verloren. De bom ‘het nieuwe, verschrikkelijke wapen’, gaf de
keizer de gelegenheid om, wat nog nooit eerder was voorgekomen, zijn
onderdanen over de radio toe te spreken. In hoofse taal vertelde hij de
mensen dat Japan had gecapituleerd. ‘Om het Japanse ras en de menselijke
beschaving voor de vernietiging te behoeden.’ Zijn onderdanen hoorden
zijn toespraak met gebogen hoofd aan. Verreweg de meesten hadden tekst
en uitleg nodig om te beseffen waar het om ging, dat Japan zich had
overgegeven en dat standhouden en sterven van de baan was. Ze mochten
blijven leven. Daar moesten ze eerst nog even aan wennen.
Als het geen faction was geweest, maar een gedegen betoog over de deplorabele
situatie waarin Japan zich bevond toen de beide bommen vielen, dan had ik deze
beschrijving achterwege kunnen laten. Ik had dan met meer recht kunnen wijzen op
de verpletterende nederlaag die het befaamde Kwantungleger, dat tegen de grens van
Rusland gelegerd was, in drie dagen tijds had geleden toen de Russen vanuit Siberië
op 8 augustus het door Japan bezette Mantsjoerije binnenvielen. Het einde van de
oorlog was in zicht, maar dat wist ik allemaal niet. Ik wist amper dat Rusland in de
oorlog met Japan betrokken was geraakt. Na dit korte exposé van mijn onvoor-
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stelbare onwetendheid te dier zake, die ik overigens met allen in het veld deelde, sla
ik de maanden waarin ik in Indonesië werkte over (waar de mensen wel wat anders
aan hun hoofd hadden en de bom niet ter sprake kwam) en vat het verhaal weer op
als ik in juni 1946 in Japan arriveer. Fenna, mijn gesprekspartner, zal verwacht hebben
dat toen voor mij een lichtje is gaan branden, dat mijn onwetendheid daar ter plaatse
zou zijn omgeslagen in nieuwsgierigheid en mijn nieuwsgierigheid op haar beurt
weer in geschokt zijn en afschuw. Niets is minder waar. Ruim een jaar heb ik in
Japan gewerkt, maar de bom en de naweeën van de bom zijn in de vrij ruime kring
waarin ik me bewoog vrijwel nooit ter sprake gekomen. Niet dat daar een verbod op
rustte of dat het onderwerp taboe was. Nee, over de bom, of liever over de twee
bommen, heb ik enkel maar horen spreken in de zin van daar hebben wij ons leven
aan te danken.
Ik was bevriend geraakt met de Maslows, een Wit-Russische familie in Tokio, die
daar al jaren woonachtig was. Zij waren ervan overtuigd dat de Japanners alle
Russische families en alle krijgsgevangenen in Japan zouden hebben gedood als het
tot een reguliere invasie van het land was gekomen. Ze verwachtten zelfs dat de
Japanners, om de schaars geworden ammunitie te sparen, alle vreemdelingen zouden
gaan onthoofden. Met dit bloedbad voor ogen - en terwijl ze zo spraken kon ik mijn
ogen niet afhouden van de ranke hals van hun dochter Nina Maslova - kreeg de bom
vanzelfsprekend de rol toebedeeld van de reddende engel. Dit schrikbeeld van een
massale slachting sloot naadloos aan bij wat Laurens van der Post in zijn boek The
Night of the New Moon heeft beschreven en waarover hij in den beginne alleen met
Jongejans van gedachte durfde te wisselen. En in het in 1989 uitgekomen boek Tolk
achter prikkeldraad van Mr J. Rookmakers, die tolk in verschillende
krijgsgevangenkampen in Nederlands-Indië is geweest, wordt deze visie alleen maar
bevestigd. Hij schrijft: ‘Tokio had begin augustus aan alle fronten een bevel doen
uitgaan dat - hoe het verloop van de oorlog ook zou zijn - geen
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krijgsgevangenen in handen van de geallieerden zouden mogen vallen.’ En ‘dat er
voorbereidingen waren getroffen, om, indien de Japanners door een vijandelijke
aanval zouden worden bedreigd, alle krijgsgevangenen om het leven te brengen’.
De historicus Dr J. Stellingwerff komt tot een soortgelijk oordeel. Hij schrijft met
grote kennis van zaken, in zijn in 1983 uitgekomen boek De diepe wateren van
Nagasaki: ‘Bij vrijwel alle Nederlanders en Indische Nederlanders die in de Japanse
gevangenkampen voor burgers en soldaten hadden gezeten, leefde de overtuiging
dat ze hun leven vooral aan de atoombom te danken hadden. Indien de oorlog niet
in augustus 1945 was beëindigd door de atoombom, zouden zij allemaal door honger
en ziekten zijn omgekomen. Als de Amerikanen op de hoofdeilanden van Japan
waren geland zou men zeker zijn vermoord, luidde het algemene oordeel.’
Gelet op dit onprettige vooruitzicht, ongeacht of het scenario zich zou hebben
afgespeeld zoals zij zich dat voorstelden, is het geen wonder dat de bommen die een
einde aan de oorlog maakten, niettegenstaande hun fatale werking als heilzame
instrumentaria werden beschouwd. Er waren dus twee factoren die de bom niet tot
een ‘hot item’ maakten: Opluchting en Onwetendheid. Over de onwetendheid kan
een generatie die met de bom is opgegroeid zich nauwelijks nog een voorstelling
maken. Ik citeer uit het dagboek van de officier van gezondheid M.M. Hilfman, dat
in zijn boek Fukuoka 9 Arts in krijgsgevangenschap is afgedrukt:
17 aug.
Iedere Japanner vertelt zijn eigen verhaal om te verklaren waarom we niet meer
werken. Een Japanse sergeant (pas bevorderd) heeft het over een epidemie in de
buurt, om welke reden alle mensen moeten binnenblijven. De verhalen kloppen niet
met elkaar.
Het gerucht over een epidemie werd later bevestigd door dokter Suzuki, die dacht
dat er een tyfus-epidemie onder de bevolking in het gebied rondom Nagasaki heerste.
Hij nam mij eens mee naar het Japanse hospitaal, waar ik een aantal doodzieke
mensen te zien kreeg,
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bijna comateus, in een soort ‘status typhosus’. Ik herinner mij een oud vrouwtje dat
er geheel apathisch bij neerlag. Noch Suzuki, noch ik begrepen iets van het
ziektebeeld. Pas veel later las ik over radio-actieve besmetting en de gevolgen
daarvan.
Aangetekend zij dat het kamp Fukuoka 9 in de nabijheid van Nagasaki, maar buiten
het werkingsgebied van de bom lag. Wij hadden, schrijft Hilfman, niets van het
neerkomen van de bom gemerkt.
Het mag vreemd lijken dat Yoshiko en ik samen nooit over de bommen op
Hiroshima en Nagasaki hebben gesproken. Het is niet minder vreemd dat ik het met
Yoshiko, voorzover ik mij dat tenminste herinneren kan, nooit over mijn jood-zijn
en het lot van de joden onder de nazi's heb gehad. Ik vermoed nu dat het komt omdat
wij tweeën iets te boven waren gekomen en dat we dat zo wilden houden. Ik bedoel
hiermee dat ik me in Japan, waar totaal andere zaken aan de orde waren dan het
jodendom, door het internationaal gerichte werk waar ik me mee bezighield steeds
meer kosmopoliet was gaan voelen. Vanuit die alomvattende oriëntatie verloor mijn
persoonlijk jodendom steeds meer terrein, ik was bezig op te gaan in een hypothetisch,
niet-bestaand wereldburgerschap. Voor Yoshiko lagen de zaken anders en zelfs meer
gecompliceerd. De Amerikanen van Japanse afkomst, die voornamelijk aan de
Westkust van Amerika woonden, werden samen met daar woonachtige niet
genaturaliseerde Japanners na de Japanse aanval op Pearl Harbor in hun totaliteit als
een derde colonne beschouwd. Mannen, vrouwen en kinderen werden zonder
onderscheid geïnterneerd en ondergebracht in geïsoleerde kampen die veel weg
hadden van concentratiekampen. Het duurde bijna vier jaar voor de kampen werden
opgeheven. Een deel van de geïnterneerden kwam eerder vrij doordat zij zich opgaven
voor dienst in het Amerikaanse leger. Het aldus gevormde regiment heeft in Italië
en Frankrijk bewezen dat de manschappen tot de meest loyale dappere soldaten van
het Amerikaanse leger behoorden. Ze zijn zo vaak
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gedecoreerd dat hun groep de naam verwierf van ‘Christmas Tree Regiment’. Maar
het was voor hen toch heel wat anders om tegen Italianen en Duitsers te vechten dan
tegen de Japanners. Dat vereiste een hoge mate van zelfoverwinning.
Yoshiko behoefde als soldaat in de WAC, Women's Army Corps, weliswaar niet
tegen de Japanners te vechten, maar ze maakte, toen ik haar leerde kennen, toch deel
uit van het Amerikaanse bezettingsleger met alle privileges van dien. Ik ben er niet
achter gekomen hoe de Japanners daar tegenaan hebben gekeken. In ieder geval liet
Yoshiko nooit blijken dat ze moeite had met het dubbele karakter van haar
aanwezigheid in Japan. Net als ik plaatste ze zich erboven en vanuit deze door ons
ingenomen posities, denk ik nu, was het niet nodig om op onze achtergronden en
wat daaraan vastzat diep in te gaan. Ik had het met haar niet over de Duitse
concentratie- en vernietigingskampen - waar ik trouwens de bijzonderheden nog niet
van wist - en Yoshiko had het niet over de bom. We verbleven in een efemere, zelf
gecreëerde wereld, waarvan we intuïtief moeten hebben aangevoeld dat ze niet lang
stand zou kunnen houden. Het is niet zo dat we ons krampachtig aan een idee-fixe
vastklampten, het was eerder een weldaad, een luxe-gevoel in een door elkaar geschud
bestaan dat ons aangereikt werd, waar we ten volle van gebruik maakten.
Ik ben hier wat nader op ingegaan omdat ik door het schrijven van dit egodocument
er achter tracht te komen hoe op de lange duur mijn drie afzonderlijke gestalten,
Surinamer, Nederlander en jood, die om beurten hun gezicht lieten zien of als het zo
uitkwam zich schuilhielden, in elkaar zijn gevloeid tot één en dezelfde persoon. Als
ik nu op mijn leven terugkijk dan is het net of die drie elkaar vroeger, misschien niet
voortdurend, maar toch wel heel vaak in de weg hebben gezeten. Ik heb, om het op
zijn Vlaams uit te drukken, de exploratie van een denkpiste nodig om aan te tonen
hoe de tegenstrijdigheden, ik kies met opzet dit woord dat duidt op gevecht, vele
gevechten zelfs, ten slotte zich gewonnen heb-
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ben gegeven, hebben gecapituleerd en vrede met elkaar hebben gesloten. En juist
omdat Yoshiko en ik geen langdurige verhouding hebben gehad en elkaar op een
breukvlak, niet alleen in onze levens, maar op dat van de wereldgeschiedenis hebben
leren kennen zonder iets van elkaars verleden en achtergrond te weten, loont het de
moeite om zonder de poespas van een hooggestemde exegese na te gaan hoe wij
tweeën ons tegenover elkaar hebben opgesteld. Heeft Yoshiko mij iets van haar
ouderlijk huis en wat zij en haar familie te verduren hebben gehad verteld, heb ik
haar deelgenoot gemaakt van mijn vlucht uit Holland en het dringende waarom
daarvan verteld? Ik geloof van niet. We waren beiden het verleden voorbij en wat
de toekomst voor ons in haar schoot verborgen hield zou ons in deze
gemoedsstemming een zorg wezen. In dit bezette oosterse land hield ik op jood te
zijn en ik voelde ook niet de minste aanvechting om dat te wezen. Nederlander was
ik vanwege mijn badge, het insigne op mijn schouder en de drie sterren op mijn kraag
en vanwege het feit dat ik iedere maand mijn salaris op het kantoor van de
Nederlandse Militaire Missie in ontvangst ging nemen. Terwijl Suriname, het land
waarvan niemand begreep dat ik met mijn blanke huid daarvandaan kwam, hoewel
ik daar toch mijn familie, vader, moeder, broer, had zitten, steeds meer onwerkelijke
vormen begon aan te nemen, alsof het niet echt bestond, een El Dorado-verzinsel
van mij was, om mij daardoor nog exclusiever te maken dan ik van nature al was.
En Yoshiko? Zij had familie in Amerika en in Japan en ze wist haar loyaliteit
tegenover de een met de aanhankelijkheid ten opzichte van de ander te verbinden.
Omdat ze, als ze over de een zou hebben uitgeweid de ander tot op zekere hoogte
zou hebben moeten verloochenen, roerde ze geen van beiden aan. Dat het zo was
stond haar niet in de weg, haar nationalisme bleef evenals het mijne beperkt tot
volkslied en vlag.
Het is natuurlijk niet precies zo toegegaan zoals ik het opschrijf. Er zullen heus
wel losse opmerkingen zijn gemaakt, maar één ding is zeker, we waren tegenover
elkaar niet datge-
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ne dat we voordien geweest waren, we hadden als slangen in een groeiproces de oude
huid afgeworpen en een nieuwe aangenomen. Japan was voor mij een reageerbuis,
waarin ik voor het nemen van proeven gedompeld werd en waaruit ik onherkenbaar
en van kleur verschoten te voorschijn kwam. In hoeverre dat met Yoshiko het geval
was weet ik niet, wel weet ik dat haar verleden tegenover mij nooit op de proppen
is gekomen. Heeft zij op de bom anders gereageerd dan ik? Dat zal wel, het kan haast
niet anders. Haar Japanse familieleden moeten haar toch zeker het een en ander over
de uitwerking van de bom, de stralingsziekte, hebben verteld. Maar ook daarover
bewaarde ze het stilzwijgen, onze samenzwering was compleet. We leefden in strijd
met alle natuurwetten een leven zonder verleden - zonder dat het pijn deed -, we
waren ons er niet van bewust dat we bezig waren onszelf uit te wissen, buiten de
geschiedenis te plaatsen, ophouden te zijn.
Noot.
Een paar nuchtere opmerkingen. In de Nippon Times, het blad dat ik elke ochtend
trouw las, stond nooit een woord over de bom of de nawerking daarvan. Betrekkelijk
kort geleden vernam ik van Ian Buruma, de Japankenner, dat de Amerikaanse censuur
dat had verboden. Ook bij het Internationaal Tribunaal mocht dat thema door de
verdediging niet worden aangevoerd. John Hersey's Hiroshima, dat in boekvorm in
november 1946 uitkwam, na eerder als een stunt in zijn geheel in de Newyorker
gepubliceerd te zijn, kreeg ik pas in handen toen ik goed en wel weer in Nederland
terug was. Masuji Ibuses Black Rain kwam in 1969 uit. Zonder de schuldvraag te
stellen en zonder de verschrikkingen te benadrukken (volgens de vertaler John Bester:
‘the author has been accused of playing them down,’) is dat het meest aangrijpende
boek over dit onderwerp dat ik ken. 1969. Dat is bijna vijfentwintig jaar na de
augustusdagen van 1945.
Toen Kenzaburo Oë in 1994 de Nobel-prijs kreeg, vroeg de redactie van Trouw
mij om een artikel over hem te schrijven.
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Ik liep de Athenaeum boekhandel binnen om te zien of er misschien een boek van
hem was dat ik nog niet had gelezen. Dat was er niet. Ik vond wel The Crazy Iris,
een door hem samengestelde antologie van verhalen over de ‘Atomic Aftermath’.
Er staat een verhaal in van de mij onbekende schrijver Tamiki Hara. Hara was op de
bewuste dag naar Hiroshima gegaan om de as van zijn pas overleden vrouw bij het
familiegraf te plaatsen toen de bom viel. Hij heeft zijn ervaringen in het
verhaal/verslag Summer Flower weergegeven, verzette zich tegen de beperkingen
van de censuur tijdens de bezetting en wist zijn verhaal al in 1947 gepubliceerd te
krijgen. Ik vermeld dit omdat ik het de bevestiging vind van Buruma's mededeling,
waaraan ik ook overigens geen moment heb getwijfeld. Ik citeer nu Oë in diens
voorwoord: ‘Five years later, however, during the Korean war, when it was rumored
that atomic bombs might again be used, he committed suicide.’ Ik heb daar in 1995
geen woord aan toe te voegen.
Extra.
De berichten in de wereldpers gaven aan dat de Hiroshimabom nog maar kinderspel
was vergeleken met wat de wereld te wachten stond. De waterstofbom, zo las ik, zou
honderd maal krachtiger zijn dan die op Hiroshima. Ik werkte in Suriname toen het
bericht van de grote rassenrellen in Little Rock in 1960 over de radio doorkwam.
Terwijl de verontwaardiging algemeen was, zette het me aan tot het schrijven van
een onwerkelijk scenario in de vorm van een hoorspel Black and White. In het kort
komt het erop neer dat, tengevolge van de proefexplosies in de Nevada-woestijn,
pigmentveranderingen zich bij de bewoners van de omliggende steden zijn gaan
voordoen. De blanken begonnen zwart te worden, de zwarten wit. Dat leidde tot
allerlei complicaties, in het huwelijk, op de scholen, in de media. De consternatie
nam toe, omdat niet een ieder in gelijke mate aan de straling was blootgesteld.
Uiteindelijk worden de nieuwe zwarten als overtuigde vredesactivisten de grote
voorstanders van de afschaffing van de
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bom. De nieuwe blanken beklagen zich op hun beurt dat zij geen geld genoeg hebben
om in de dure wijken te gaan wonen. Het absurdistische hoorspel is in Suriname
ettelijke malen uitgezonden. Later heeft de Wereldomroep het in een nieuwe
enscenering opnieuw uitgezonden, al heeft zij tegenover mij jarenlang tevergeefs
geklaagd dat zij met mijn honorarium ad ƒ2500,- haar budget had overschreden.
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Twee Boeken
Soms, lang niet altijd, speelt de plaats waar en de tijd waarin je een bepaald boek
hebt gelezen een doorslaggevende rol bij de waardering ervan. Ik wil het dit keer
hebben over twee boeken van uiteenlopende strekking en benadering, die ik ongeveer
terzelfder tijd, het begin van de jaren vijftig, in Suriname heb gelezen en die mij lang
hebben beziggehouden, om niet te zeggen beïnvloed. Om de verbrokkelde chronologie
van mijn verhaal een handje te helpen moet ik erbij vertellen dat ik na mijn verblijf
in Japan naar Nederland was teruggekeerd. Daar was het mij niet voor de wind
gegaan, - ik kom daar later nog op terug - en ik was blij dat mij in 1950 een baan en
een toekomst in Suriname werden aangeboden. Mijn beide ouders leefden nog, ik
was er welkom. Op de welgemeende vraag of ik, na zoveel van de grote wereld
gezien te hebben, nog aan die kleine, min of meer geïsoleerde gemeenschap zou
kunnen wennen, had ik maar één passend antwoord: ik voel me er thuis. Goed en
wel verankerd in mijn thuisland, waar een eigen literatuur nog op zich liet wachten,
las ik met veel plezier de romans van Joyce Cary die zich grotendeels in Engeland
afspelen. Maar het was vooral zijn Mister Johnson, een boek dat Nigeria als
achtergrond heeft, waar mijn absolute voorkeur naar uitging. Geen moment kwam
het in me op dat de met zoveel aandacht getekende Mister Johnson een karikatuur
van de Afrikaan zou zijn, een ‘buffoon’. een pias. Ik had in zijn vlagen van oplaaiend
enthousiasme die even plotseling als ze opkomen weer gaan liggen, iets herkend dat
ik aanvoelde, dat me aansprak. Er bestaat een woord in het Sranan-tongo, karoewiri
faja, voor vuur dat bij het verbranden van droge korenbladeren heel even hoog
opflakkert om dan binnen een oogwenk weer uit te doven. (Mijn vader placht de
aanstekelijke redevoeringen van het populaire statenlid Wim Bos Verschuur - oom
Wim -,
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die telkens met nieuwe verrassende ideeën kwam, waarvan de meesten geen lang
leven beschoren waren, zo te betitelen, en dat beeld is me, treffend als het is,
bijgebleven.)
Johnson is een klerk op het kantoor van een district officer in Nigeria. Het is een
buitenpost en de klerk, die een missieschool achter de rug heeft, voelt zich een man
van gewicht tussen zijn ongeletterde landgenoten. Opgewekt en zonder scrupules
dartelt hij door het leven. Als er een nieuwe bestuursambtenaar komt, die niet als
zijn voorganger van het saaie kantoorwerk houdt, maar bezeten is van een eigenzinnig
idee om een grote verkeersweg aan te leggen om het district uit zijn isolement te
verlossen, blijkt Johnson de man naar zijn hart te zijn. Johnson stort zich met hart
en ziel op het project, hij zweept de arbeiders op tot vlagen van enthousiasme, de
weg wordt een allen bezielend idee. Dat gaat gepaard met feesten vol drank, eten,
zang en muziek. Als de weg er eenmaal is zakt het enthousiasme ineen. Johnson kan
zich niet aanpassen en gaat door met op grote voet te leven. Hij maakt het zo bont
dat Rudbeck, de district officer, zich gedwongen voelt hem te ontslaan. Maar Johnson
weet niet van ophouden. Bij een nachtelijke diefstal schiet hij in paniek een blanke
winkelier dood. Rudbeck krijgt de opdracht hem te berechten. In een aangrijpend
hoofdstuk beschrijft Cary deze rechtszitting tussen twee zielsverwanten. Johnson
wil het zijn vriend niet moeilijk maken en erkent, ondanks de pogingen van Rudbeck
om hem daarvan te weerhouden, meer dan nodig is. De doodstraf is dan
onvermijdelijk. Rudbeck spaart zijn vriend de strop en schiet hem op diens verlangen
dood.
Mister Johnson is in 1939 uitgekomen waarna nog vele herdrukken zijn gevolgd, en
laatstelijk is er nog een film naar het boek gemaakt. Bij de herdruk van 1975 heeft
Cary een voorwoord geschreven. Hij heeft het over ‘The warm-heartedness of the
African, his readiness for friendship on the smallest encouragement.’ En hij vervolgt:
‘But as Johnson does not
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judge, so I did not want the reader to judge. And as Johnson swims gaily on the
surface of life, so I wanted the reader to swim, as all of us swim, with more or less
courage and skill for our lives.’
Johnsons aanhankelijkheid jegens de Engelse koning, zijn oprecht geloof in de
superioriteit van de westerse civilisatie zijn niet anders dan de produkten, de resultaten
van een koloniaal systeem, dat de geesten van zijn bereidvaardige pupillen heeft
gekneed en omgevormd. De veranderingen na de Tweede Wereldoorlog zijn zo snel
gegaan dat het gedragspatroon van de eenvoudige, naar vooruitgang strevende
inheemsen nauwelijks meer voor te stellen is. In de voormalige koloniën schaamt
men zich nu ervoor, vindt het vernederend, wil dat er zo gauw mogelijk een einde
aan komt. In Suriname, maar over het algemeen in West-Indië, keren de schrijvers
zich tegen de saka-saka fasi, het diep nederige gedrag tegenover de hoger geplaatste,
vroeger meestal de blanken. Ze beschrijven dergelijke types niet met liefde. Verzet,
koppigheid, wreedheid desnoods heeft bij hen de voorkeur. Johnson is evenwel geen
onderdanig personage. Als hij erop los leeft maakt het voor hem niet uit of dat ten
koste gaat van Engelse bestuursambtenaren of van het eigen stamhoofd.
Als in de Surinamerivier een stuwdam plus waterkrachtwerk worden gebouwd, die
de elektriciteit voor een aluminiumsmelter en aluminiumfabriek zullen gaan leveren,
is er bij mij onmiddellijk een gevoel van herkenning. De bouw speelde zich als het
ware voor onze ogen af en het leek wel of al onze latente energie door het idee alleen
van zo'n krachtwerk losschoot en naar boven kwam. (De meervoudsvorm die ik hier
gebruik slaat op de Surinaamse gemeenschap in haar geheel.) In minder dan de
daarvoor geplande tijd was het gevaarte klaar. De werknemers die met onverdroten
enthousiasme de kolossale dam hadden doen verrijzen (ieder jaar mocht het puikje
van de stadsbewoners op kosten van de bauxietmaatschappij de vorderingen komen
bewonderen)
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werden uitbundig geprezen en onthaald. Maar de lofzang was nog niet verstomd of
zij, de werknemers, voor wie er geen emplooi meer was, stonden op straat. Dat gevoel
van herkenning maakte het mij gemakkelijk om me te verplaatsen in de figuur van
de levenslustige Mister Johnson, wiens onstuitbaar, maar niet altijd even scrupuleus
enthousiasme hem, als de weg voltooid is, in diepe ellende heeft gestort.
In 1964, ik ben dan vijftig jaar, verhuis ik met mijn gezin naar Holland. Andere
problemen doemen op, in andere boeken ga ik me verdiepen, maar Mister Johnson
blijf ik zonder het te herlezen een heerlijk boek vinden. Een paar waarschuwingen
bereiken mij. In het proefschrift van Vernie A. February, de man die prachtige
vertalingen in het Engels van Surinaamse gedichten in het Sranan-tongo heeft
gemaakt, Mind your colour - The ‘Coloured’ stereotype in South African Literature,
lees ik dat Afrikaanse studenten bezwaren koesteren tegen het geklungel van Johnson,
zowel wat zijn lachwekkend gedrag als zijn onbeholpen Engels betreft. February
waagt het nog enigszins om het voor de schrijver op te nemen en hij vermoedt dat
het ‘this child - like ever smiling and innocent quality’ van Mister Johnson is die de
ergernis van de studenten heeft opgewekt. In het boek van de Oegandese literator
Shatto Arthur Gakwandi The Novel and Contemporary Experience in Africa had ik
al gelezen dat hij Mister Johnson vanwege de manier waarop hij zich kleedt en praat
om zijn sociale status aan te tonen, als een Europese karikatuur van de Afrikaan
beschouwt. Dat alles verontrustte mij niet. Uit de vele controversiële opvattingen
over de door mij bewonderde V.S. Naipaul was het mij duidelijk geworden dat de
door hem beschreven bevolkingsgroepen in zijn geboorteland, Trinidad, meestal
allesbehalve enthousiast zijn over wat hij over hen schrijft en hem als een overloper,
een would-be Engelsman, en déraciné, een bevuiler van het eigen nest, beschouwen.
En om dichter bij huis te blijven, hetzelfde lot viel in Suriname Albert Helman ten
deel (Leo Ferrier schreef in Åtman dat zijn boeken
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verboden moesten worden) tot het onvermijdelijke eerherstel volgde.
Of de dichter en Nobelprijswinnaar St. John Perse ooit verguisd is in zijn
geboorteland Guadeloupe weet ik niet. Toch trof mij een passage in de rede, die
Derek Walcott bij de uitreiking van de Nobelprijs in 1992 hield. Hij had het over de
blanke dichter, opgegroeid op een Antilliaanse plantage, die als eerste de luchten,
de geur en de wind van zijn eiland in zijn gedichten verwoordde. ‘To celebrate Perse,
we might be told, is to celebrathe old plantation system, to celebrate the bequé, or
plantation rider, verandahs and mulatto servants, a white French language is a white
pith helmet, to celebrate a rhetoric of patronage and hauteur.’ Walcott weet wel beter
en verwijst naar de ‘ironic republic that is poetry’ want altijd weer moet hij aan Perse
denken als hij de palmen bij zonsopgang in de wind ziet bewegen. Maar bij Cary
was er in Afrika van eerherstel geen sprake. Niemand minder dan Chinua Achebe,
een van de beste en scherpzinnigste Afrikaanse schrijvers, moet een vernietigend
oordeel over Mister Johnson hebben uitgesproken. Hij ziet er het vooroordeel van
de blanke schrijver ten opzichte van de Afrikaan in gepersonifieerd. In de door De
Balie en Novib uitgegeven bundel Het collectieve geheugen staat een bijdrage van
de schrijfster uit Guadeloupe, Maryse Condé: ‘Van voltooid verleden naar onvoltooid
heden’. Ik citeer: ‘Enkele jaren geleden vertelde Chinua Achebe, de bekende
Nigeriaanse schrijver, in een interview hoe hij schrijver was geworden. Het gebeurde
nadat hij een boek had gelezen van een zekere Joyce Cary. Het boek heette Mister
Jim en hij wilde de waanvoorstellingen over zijn land en zijn volk, waarvan het
wemelde, rechtzetten. Ik denk dat elke zwarte schrijver in die dagen dat ideaal deelde.’
Het gaat er mij niet om dat Maryse Condé wel heel onzorgvuldig te werk is gegaan.
Lord Jim is een boek van Joseph Conrad en diens hoofdpersoon is niet zwart. Wat
jammer dat ze niet de aandrang heeft gehad om het boek van de ware Joyce Cary op
te slaan. Het zou de moeite waard zijn geweest om van haar reacties
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kennis te nemen, te meer omdat zowel Afrika als West-Indië binnen haar literaire
radius, die niet gering is, valt.
Hoe heb ik het nou? Enigszins bedremmeld probeer ik mijn vroegere bewondering
voor het boek weer voor de geest te halen. Heb ik het, zo vraag ik me af, met koloniale
oogkleppen op gelezen en gekoesterd, terwijl ik me tegelijkertijd met hart en ziel te
goed deed aan de in die jaren - de jaren vijftig - opkomende Westindische literatuur?
Zag ik dan de tegenspraak niet tussen het een en het ander of was de literaire kwaliteit
van het boek zodanig, dat die mij over alle bezwaren heen tilde, zoals het de schare
bewonderaars van Céline pleegt te vergaan? Nee, dat was het niet. Mister Johnson
boeide mij om zijn ik-heid, zijn vitale persoonlijkheid, zijn uitbundige, triomfantelijke
opgang en zijn tragische afgang. En ook door de wijze waarop hij, uitsluitend en met
de dood voor ogen, zijn gevoel voor een bepaald soort waardigheid wist te behouden.
Het komische, de farce waarmee zijn doen en laten gepaard ging, zag ik niet als
kleinering van de Afrikaan, maar als een bewijs van zijn onbevangen levenslust die
zich bij wind en tegenwind, onder gunstige en minder gunstige omstandigheden,
manifesteerde. Als ik een ondertitel voor het boek van Cary zou mogen verzinnen,
dan werd het ‘The Nobility of Failure’, de titel van Ivan Morris' boek over de tragische
helden van Japan, die hun grootheid juist ontleenden aan hun falen.
Naast en misschien wel boven Mister Johnson stond op mijn lijst van favoriete
boeken: A Morning at the Office van de Guyanese schrijver Edgar Mittelholzer. Dit
al in 1950 uitgekomen boek had mij de ogen geopend voor de Westindische literatuur,
die toen, op een paar eenlingen na, nog maar nauwelijks van de grond gekomen was,
eigenlijk als zodanig nog niet bestond, maar wonder boven wonder, binnen een tiental
jaren een reeks van voortreffelijke schrijvers en dichters opleverde.
Het boek speelt zich af op een kantoor in Port of Spain, de hoofdstad van Trinidad.
De eenheid van tijd en plaats is
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uitermate strikt in acht genomen, want de handeling loopt van ‘vier minuten voor
zeven op een droge, wolkenloze morgen in april 1947’ tot 12 uur 's middags.
Het personeel bestaat uit de leden van de diverse bevolkingsgroepen die te zamen
de gemengde samenleving op Trinidad uitmaken. De heersende sociale rangorde,
voornamelijk gebaseerd op huidskleur en haarsoort, is er duidelijk in terug te vinden.
Aan de top staan twee Engelsen. De jongste bediende, de intelligente negerjongen
Horace, raakt verliefd op een lichtkleurige secretaresse, schrijft een liefdesgedicht
uit As you like it van Shakespeare in blokletters over en legt het stiekem in haar
postbak. Ze mag niet weten dat het van hem afkomstig is, maar desondanks is hij
beteuterd als een ander, die graag met haar naar bed zou willen, het doet voorkomen
alsof hij het daar heeft neergelegd. Allerlei verwikkelingen ontstaan, die de schrijver
de gelegenheid geven de achtergronden, intieme gedachten en wensdromen van al
zijn personages te belichten met de verschillende acties en reacties die daaruit weer
voortspruiten. Schoorvoetend geef ik toe dat ik in dit opzicht kritischer ben dan
vroeger. Bij herlezen ontdek ik een enkele bedenkelijke passage, die ik vroeger in
mijn allround enthousiasme over het hoofd heb gezien.
Toch peins ik er niet over om mijn destijds gevormd waardeoordeel in te slikken
of mij daarvoor te verontschuldigen, ik stel alleen maar vast dat ik zonder erg vrijwel
terzelfder tijd twee boeken kon bewonderen en aan het hart drukken, die elk vanuit
een eigen, aan elkaar tegengesteld gezichtspunt, het exemplarisch karakter van een
of ik kan beter zeggen dé gekleurde mens uitbeelden binnen de wereld waarin hij
leeft. In het boek van Mittelholzer stuitte ik voor het eerst op een weergave van een
Westindisch maatschappijbeeld met alle raciale en daarbij behorende rangordes,
gradaties, nuances en vooroordelen. De schrijver zette dat alles netjes op een rijtje,
maar gaf tevens aan al zijn personages, die op het kantoor in Port of Spain
samengeklonterd waren, iets mee,
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waardoor ze ieder op zijn/haar eigen manier achter de grilligheid van hun onzeker
bestaan konden komen. Wie daartoe de moed had deed dat ook, de intelligente en
ambitieuze negerjongen Horace slaat getergd alle deuren achter zich dicht, de
olijfkleurige, tot de creoolse elite behorende Kathleen Henery riskeert een vernederend
ontslag. Ik vermoed niet dat een niet-Westindiër het gekund zou hebben om zo
trefzeker van binnen uit over deze samenleving te schrijven, vlijmscherp maar niet
genadeloos. Want hoezeer ook behept met vooroordelen over haar, huidskleur en
wat niet al zijn de personages in het verhaal volstrekt niet belachelijk of verachtelijk.
Toen ik, nog voor ik in 1950 vanuit Holland naar Suriname vertrok, in het Kurhaus
in Scheveningen de Caribische dansgroep van Kathrene Dunham, die geloof ik
Carribean Rhapsody heette, gezien had was ik totaal verbijsterd. Ritme, kleur en
werveling gaven me een onverwacht geluksgevoel, ik zou naar huis teruggaan en
tegelijkertijd een nieuw gebied gaan ontdekken. Het drong tot me door dat het
sluimerende West-Indië nog verkend moest worden, dat wat er in de achterbuurten,
in de rijstvelden en in het bosland leefde misschien wel het meest wezenlijke van
Suriname was. Totnogtoe was het in Suriname gebleven bij een folkloristische
potpourri zonder diepgang, een jaarlijkse, op koninginnedag herhaalde verkleedpartij
van de verschillende bevolkingsgroepen, waar we ons allemaal aan vergaapten. Hoe
lief, hoe vredig, hoe harmonisch leek dat allemaal. Weliswaar werd dat prettig
onderonsje door sociale erupties soms tijdelijk verstoord, maar al gauw kwam dat
alles weer op zijn pootjes terecht en het bleef, alsof er niets gebeurd was, min of
meer op dezelfde vertrouwde manier doorgaan. De waarschuwing uit de dertiger
jaren A Warning from the West Indies werd voor kennisgeving aangenomen en had
het zonnige patroon niet echt doen verbleken. Het optreden van de ‘communist’
Anton de Kom was, na een paar dodelijke schoten en het daarop volgend uitbundig
feest in het politietehuis, een schimmig verhaal geworden en in de doofpot gestopt.
Suriname was als een kind met een patholo-
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gische moederbinding, het had geen weet van een andere wereld dan Nederland en
het miste daardoor elke vorm van dynamiek, stuwkracht, originaliteit in denken en
doen.
Joyce Cary had het beeld geschetst van een mislukking, een treurig einde na een
hoopvolle aanloop, Mittelholzer gaf ons het gereedschap in handen om met open
ogen aan de slag te gaan. Beide schrijvers hebben mij inzicht verschaft, ik mag gerust
zeggen verrijkt en daarom is voor mij de vraag des te pijnlijker of ik de adder niet
gezien heb die in het gras van Joyce Cary kan hebben gescholen. Ik heb het niet over
het literair gewicht van de beide boeken, want wat dat betreft geloof ik dat het boek
van Mittelholzer met zijn te schematische opzet en zijn bijna sociologische indeling
van zijn personages, die stuk voor stuk prototypen zijn, nu voornamelijk van
literair-historisch belang is. Maar daar was het mij toen, in die hoopvolle jaren van
vijftig, niet om te doen.
Laat mij het over een andere boeg gooien. Over de klassieke roman van Joseph
Conrad Heart of Darkness hoef ik niet uit te weiden. Hij wordt, hoewel stammend
uit 1902, nog voortdurend herdrukt, vertaald, becommentarieerd en aangehaald.
Waarom heeft dan juist dit boek, dat door Achebe in een rede aan de universiteit van
Massachuchetts (in 1975) zo heftig is aangevallen en als racistisch is bestempeld,
geen invloed op me uitgeoefend? Ik had Heart of Darkness lang voordien tijdens
mijn schooltijd in Alkmaar, zo omstreeks 1930, gelezen, maar ik weet zeker dat het
geen verpletterende indruk op me heeft gemaakt. De bedreiging en beklemming die
er van Conrads ‘niggers’ in de bossen aan weerszijden van de rivier op de verteller,
de Engelse zeeman Marlow, en de diep in het binnenland levende handelsagent Kurtz
moet zijn uitgegaan, kwam niet op mij over. Ik vermoed dat het komt doordat ik me
van kind af aan tussen de Bosnegers prettig en veilig heb gevoeld. Mijn grootvader
van vaderszijde had een ijzerwinkel aan de Waterkant en aan de oever van zijn erf
aan de rivier meerden de Bosnegers hun korjalen af, na de houtvlotten waarmee ze
de rivier waren komen afzakken aan de zaagmo-
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lens te hebben afgeleverd. Ze verbleven dan wekenlang in de langwerpige huizen,
barakken, op het erf, slenterden door de stad, hingen rond opa's winkel waar geweren,
houwers, koolpoten en de kleurige stoffen waar ze zo van hielden te krijgen waren
en gedroegen zich, zo kwamen ze op mij over, kwebbelend, vriendelijk en vrolijk.
Vrijwel elke zaterdag gingen mijn ouders, mijn oudere broer Raymond en ik bij opa
Pos ‘blijven’. Een oude neger, een factotum van de familie, die daarbuiten als Blaka
djoe (Zwarte jood) bekend stond, bracht in een trommel op zijn hoofd onze schone
kleren, die we 's middags na het bad konden aantrekken daarheen. Na de warme
maaltijd, zo tegen één uur 's middags, gingen de grote mensen allemaal rusten en dat
gaf mij dan de gelegenheid om ongemerkt weg te slippen en me naar de Bosnegers
te begeven. Wat ben ik daar vertroeteld door de vrouwen, hoe heerlijk was het niet
om op hun schoot tussen hun blote borsten (het maakte voor mij niet uit of die zwaar
en vol waren of slap naar beneden hingen) te schommelen.
Veel later zal ik, soms in mijn functie als rechter, menige tocht naar de
binnenlanden maken. Een zo'n tocht heb ik beschreven in een verhaal ‘De geest van
Boni’, een groot aanvoerder van weggelopen slaven, maar veel meer dan een
uitgesponnen anekdote, bedoeld om de verschillende gevoeligheden van negers en
hindoestanen te belichten, is het niet. (Voor een mooie, uitgebreide beschrijving van
zo'n tocht verwijs ik naar Albert Helmans: Het eind van de kaart.) Waar het mij in
dit verband om gaat is het absolute gevoel van veiligheid dat ik ook in het binnenland
onder de Bosnegers kende. Vol vertrouwen gaf je je over aan de kunde van de
vrachtvaarders, die je in hun korjalen over de onstuimige soela's, vallen, telkens
behouden naar een pleisterplaats voor de nacht brachten. Ik heb Heart of Darkness
kort geleden weer opgeslagen, maar nog altijd ben ik immuun voor het
schrikwekkende, satanische dat van de negers in het bos op de blanke indringers
moet zijn uitgegaan. Ik begrijp dat achter Kurtz's ‘The Horror, the Horror’ meer
schuilt, juist omdat
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het niet expliciet wordt gemaakt en meer wil uitdrukken dan in woorden te vatten is.
Maar ik voel het niet aan, het decor, de entourage, zijn voor mij te overheersend. De
gedachte aan racisme is, toen ik het boek voor het eerst las, niet bij me opgekomen.
Klassiek of niet, het boek schoof weg tussen de vele boeken die ik sedertdien heb
gelezen. Vandaar dat het voor mij geen dienst deed als referentiekader toen ik in
1950 met een baan op zak naar Suriname terugkeerde, ik was niet geïnteresseerd in
de ontzaglijke eenzaamheid van Kurtz, Mister Johnson sprong me opgewekt tegemoet,
ik zou te maken krijgen met vele Mornings at the Office.
Naderhand, in 1985 moet het geweest zijn, ik ben dan al lang weer terug in Holland,
lees ik in het voorwoord van een heruitgave van The Pleasures of Exile, een toentertijd
- 1960 - opvallend boek van de schrijver uit Barbados, George Lamming, een passage
die mij goed doet. Hij heeft het over Heart of Darkness. Ik citeer: ‘They were
conquerors... they grabbed what they could get for the sake of what was to be got.
It was just robbery with violence, aggravated murder on a grand scale, and men going
at it blind - as is very proper for those who tackle a darkness.’ Hij heeft het over de
gruwelen die door de dienaren en handlangers van Leopold II, koning der Belgen, in
de Congo, dat zijn privé-domein was, zijn bedreven. Geen kwaad woord over Conrad.
Bij mij evenmin een kwaad woord over Cary's Mister Johnson.
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Thalia
Requestreren
Edle heren
is hetgeen
ik vermeen
dat een ieglijk
niet bedrieglijk
maar honorerend
en respecterend
zelfs bij hoven
zich mag verloven
ik verzoek u dus bij deze
zonder schromen, zonder vreze
om te worden aangenomen
als élève of kwekeling
in den kring
alom geëerd
en door u beheerd.
Moogt ge, Edele Heren
mijne vrijheid excuseren
en mij met een ‘ja’ belonen
ik zal 't mij waard betonen
ik ben tot uw dienst genegen
en... in het rijmen niet verlegen.

Dit heeft mijn grootvader Benjamin (Bennie) Morpurgo in 1868 op zijn zestiende
jaar geschreven, toen hij in de kring van het toneelgezelschap Thalia opgenomen
wilde worden. Thalia, een toneelgenootschap dat nog steeds bestaat, beschikt over
een eigen uit 1838 daterend houten theater. In de encyclopedie van Suriname kan
men iets over de geschiedenis van dit theater aantreffen. De praktizijn Phili Samson,
een gedreven amateur-stadsarchivaris, heeft die meer uitvoerig
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beschreven in een paar artikelen in de West-Indische Gids. Mijn grootvader en zijn
broer waren beide lid van het genootschap. Ik zette dus een familietraditie voort toen
ik, eveneens in het rijmen niet verlegen, in 1953 tot voorzitter van Thalia werd
gekozen. Dat in 1838 slaven geen toegang hadden tot het theater zal niemand
verbazen. De emancipatie kwam pas vijfentwintig jaar later. Er is een verslag uit
1880 van een jongeman, wiens naam verloren is gegaan, bewaard gebleven, die
kersvers uit Holland in de kolonie gearriveerd Thalia bezocht. Hij trof het niet of
juist wel, er was die avond geen toneeluitvoering, maar een voorstelling door een
Braziliaans acrobatengezelschap. Ik citeer: ‘De voorstelling wordt eindelijk besloten
met een pantomime die niemand begrijpt, doch algemeen wordt toegejuicht, en waarin
zes personen geschoten, twee opgehangen en één geworgd worden. Drie laten zich
het haar knippen. Ten slotte wikkelen allen zich in een vuil laken en dansen een
polka. Het scherm valt. Het houten gebouw dreigt in te storten onder de toejuichingen.’
De jeugdige bezoeker heeft niet alleen aandachtig gekeken naar wat op het toneel
geboden werd, maar ook het publiek in de zaal goed opgenomen. ‘Zo hebben wij
onze eerste avond te Paramaribo doorgebracht en ons zelfs geamuseerd. Niet zozeer
met de voorstelling als met het publiek. Hier hadden wij dadelijk een vue pittoresque
op de inwoners in hun talrijke variëteiten van blank tot zwart of roodbruin: geen
denkbare schakering van huidskleur of men vindt haar hier vertegenwoordigd. Slechts
volbloed blanken en volbloed negers en Indianen zijn zeldzaam.’ Dat volbloed vind
ik mooi. Kan het zijn dat de scribent mijn voorouders, die misschien wel in de zaal
zaten op de voor de leden bestemde zijloges, evenmin voor volbloed blanken heeft
aangezien?
Maar dat toen ik vijfenzeventig jaar later voorzitter werd nog altijd geen negers lid
waren was, om het zacht uit te drukken, nogal bevreemdend. Oudere leden probeerden
mij dat uit te leggen. Het lidmaatschap voor het leven hield in dat een lid
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mede-eigenaar werd van het theatergebouw en van het ruime omliggend terrein waar
het op stond. Van de leden werd verwacht dat ze nimmer tot verkoop van het ‘erfgoed
der vaderen’ zouden besluiten. Daar kwam bij dat de leden bij alle voorstellingen in
het theater, dus ook bij evenementen die niets met de eigen produkties te maken
hadden, vrije toegang hadden. De zijbalkons bleven voor hen gereserveerd of ze nu
wel of niet kwamen opdagen. Uitbreiding van het ledental zou een zitplaatsenprobleem
scheppen, wat weer tot onderlinge ruzie zou kunnen leiden en dat moest worden
voorkomen. Alles goed en wel, maar dat waren natuurlijk drogredenen. Een aantal
kersverse Hollanders, tuk op toneelspelen en een avondje uit en vol goede
bedoelingen, was wel degelijk als leden aangenomen. Dat kon te maken hebben met
het feit dat er steeds minder acteurs en actrices beschikbaar waren om een stuk te
bezetten. De stukken waarop Thalia de hand kon leggen waren nu eenmaal geschreven
voor een blanke bezetting en waar moest je die vinden als de blanke en lichtgekleurde
bovenlaag van de bevolking steeds kleiner en minder gemotiveerd wordt. En
bovendien in aanzien afneemt, want de maatschappij was na de oorlog in hoog tempo
aan het veranderen.
Apartheid heeft er zeker vanaf mijn kinderjaren niet bestaan, alle groepen konden
met elkaar omgaan en desgewenst wonen waar ze wilden, de scholen en opleidingen
waren voor een ieder open, maar dat nam niet weg dat er een zekere inherente
rangorde was blijven bestaan, die blank of licht gekleurd een hoger aanzien gaf dan
domweg zwart. Het was nu eenmaal zo dat de kinderen uit die groepen voor het
merendeel in op Nederland gerichte milieus waren opgegroeid, een betere opleiding
hadden genoten en welgestelder waren. Lang zou deze toestand niet meer duren, de
politieke situatie was al bezig dit patroon voor eens en voor al te wijzigen, ministers
en statenleden, doktoren en advocaten kwamen uit alle rangen en klassen van de
bevolking voort.
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Thalia leverde wat dat betreft een achterhoedegevecht. Nee, het is juister om niet
van een gevecht te spreken, want het was louter inertie, een vadsige gewenning
zonder te letten op de bedenkelijke kanten daarvan, een in slaap gesukkeld zijn. Want
spelen, en daar ging het toch om, werd er nauwelijks meer gedaan, de opbrengsten
van de verhuur van het gebouw konden met moeite het theater overeind houden.
Met de komst van Paul Storm, de door de Sticusa (de Stichting Culturele
Samenwerking Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen) uitgezonden
regisseur, ging er een nieuwe wind waaien. In samenwerking tussen de twee
concurrerende culturele instellingen, het autonome, zonder subsidie zichzelf
bedruipende Thalia en het CCS, het Cultureel Centrum Suriname, een door Sticusa
vanuit Nederland gesubsidieerde zusterinstelling, werd Shakespeares
Midzomernachtsdroom in studie genomen. Paul Storm zag hierin de mogelijkheid
om alle bevolkingsgroepen bij het stuk te betrekken. De hertogelijke hofhouding was
blank, de liefdesparen hindoestaans, Puck, de bosgoden en de handwerkslieden
donker creools. Daarmee was nog niet voldaan aan de volstrekt nieuwe opzet. Grote
gedeelten van de deftige Burgersdijkvertaling werden door de onderwijzeres Paula
Velder omgezet in vloeiend Sranan tongo. En wat de muzikale begeleiding betreft,
Mendelssohns muziek moest wijken voor trom en zangbegeleiding van Baas de Drie,
een van de weinige overgebleven kenners en beoefenaars van de
bosland-liederenschat. Dat zijn keel en die van de vrouwen van zijn gezelschap
voortdurend met de lokale Kawhede (Koeiekop) cognac gesmeerd moest worden
deed daaraan niets af.
Het zou verbazingwekkend zijn als na een dergelijke explosie van talent, die een
eind maakte aan alle voorgaande ideeën, Thalia zijn deuren niet zou openen. Ik heb
het genoegen gesmaakt om een aantal van de beste Surinaamse acteurs en actrices
uit die dagen als lid te mogen binnenhalen. Een paar namen: dokter Sophie Redmond,
zelf schrijfster van didactische toneelstukken, die op deze manier nieuw gedach-
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tengoed zoals de bloedtransfusie begrijpelijk maakte en tegelijkertijd te verstaan gaf
dat bloed voor alle rassen en standen één en dezelfde substantie is. De student, later
advocaat, Harold Riedewald, die een onvergetelijke Spoel, omgedoopt in Kwast,
neerzette, (ik hoor zijn stem nog: Mi de bari na leeuw - ik hoor de leeuw brullen) en
die later nog in tal van grote rollen schitterde; de tractorbestuurder, Manuel van
Gonter, een natuurtalent, die in Pim de la Parra's film Wan Pipel de rol van de creoolse
vader speelde, waarbij hij en de hindoestaan se vader van een dochter zich
aanvankelijk verzetten tegen de ongewenste verhouding van hun kinderen.
Het is de periode dat in het sluimerende Suriname een nieuw elan voelbaar wordt.
Een niet bestaande literatuur komt tot leven, springt als het ware te voorschijn. De
nooit geheel verloren gegane orale literatuur die in het verborgene wegkwijnde en
niet voor vol werd aangezien, werd weer opgehaald en gaf aan de jonge geschreven
literatuur een voedingsbodem waarop zij kon stoelen. Het ‘primitieve’ Sranan tongo
blijkt geen beletsel te zijn, de dichter Trefossa (Henny de Ziel) toont aan dat ook
abstracte ideeën in die taal kunnen worden uitgedrukt. Anderen volgen in het
Nederlands, in het Sranan tongo, in het Hindi of Sarnami (het Surinaamse Hindi).
Proza is schaars, het is de bloeitijd van de dichters, die zijn op allerlei feestavonden
te horen, hun stemmen spreken aan, sommige regels worden binnen enkele jaren al
gemeengoed van de natie. Inderdaad van de natie, want natievorming is hetgeen de
meesten voor ogen staat. Het boeiende beeld van de veelkleurige Surinaamse
samenleving verhult de onderlinge verdeeldheid tussen de raciale groepen. De dichters
zien zich gesteld voor een dubbele taak: het opheffen van de achterstelling van hun
groep en van hun taal en daarbij tegelijkertijd het gevoel van eenheid tussen de
verschillende groepen te bewerkstelligen. Het kan allemaal. ‘Ik zal zingen om de
zon te laten opkomen,’ dicht Slory. Dat het overdadig benadrukken van de eigenheid
juist het antagonisme tussen de groepen kan bevorderen komt in den beginne niet
bij hen op.
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In deze pas ontwaakte wereld voel ik me wonderwel thuis. Weliswaar verleent het
in 1954 in werking getreden Statuut een grote mate van politieke vrijheid aan
Suriname, maar dat wil nog niet zeggen dat het bewustwordingsproces ten aanzien
van het eigene al op gang is gekomen. Dat nu is de taak van de dichters en van het
toneel. Meegezogen door deze stroom begin ik me steeds meer Surinamer te voelen.
Thalia zet zich af tegen het CCS, waarbinnen nog altijd typisch Nederlandse invloeden
werkzaam zijn. Wellicht is dat een produkt van de verbeelding, maar het plezier in
de zelfwerkzaamheid verscherpt de tegenstellingen. Alles wat nu heel gewoon lijkt
moet uit de grond worden gestampt.
Als Suriname niet uitsluitend op Nederlandse import van cultuur aangewezen wil
blijven moet het zijn blik gaan richten op de regio, het nabije maar deels onbekende
West-Indië. Thalia bereidt een gemengde avond voor. Pièce de résistance is het door
mij geregisseerde toneelstuk The Creatures van de Jamaicaanse schrijfster Cicely
Waite-Smith, omgedoopt tot Watramama (De geest van de rivier) en vertaald door
Albert Helman. Het programma van die avond was geheel en al gericht op de eigen
regio. Er was, behalve bij het volkstoneel, waar de lijn van het verhaal wel vaststond
maar een volledig uitgeschreven tekst ontbrak, nauwelijks toneelrepertoire waaruit
te putten vielen. Dit was anders op Trinidad, Daar werd aan het Extra-Mural
Department van het University College of The West Indies onder leiding van Errol
Hill het schrijven van toneelstukken, meest eenakters, aangemoedigd. De geslaagde
produkten verschenen in druk. Zodoende kon Thalia de hand leggen op The Creatures.
Het is een poëtisch stuk dat zich in een klein dorp afspeelt. Een jongen en een meisje
zijn verliefd op elkaar, de jongen trekt als zovelen naar de stad en laat het meisje dat
op hem blijft wachten in de steek. Het meisje, aangetrokken door de Watramama,
loopt dan het water in. Dit gebeuren wordt voortdurend becommentarieerd door een
sabakoe (een reiger) en een hagedis, waardoor de sfeer van werkelijkheid en
onwerkelijkheid telkens wisselt.
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De componist Eddie Vervuurt schreef de verrukkelijke dansmuziek voor het
uitbundige feest, als de jongen het dorp gaat verlaten om straks als bigi man terug
te keren. Nola Hatterman, de Amsterdamse schilderes, die bezeten was van alles wat
met zwart en Suriname te maken had, heeft me verzekerd dat ze intens van die
danspartij genoten heeft. Ik heb haar toen maar niet verteld dat ik de scène, waarin
vier oudere dorpelingen over het vertrek van de jongen staan te praten heb weggelaten,
niet omdat dat tafereel mij niet aanstond, maar omdat ik niet goed wist hoe ik die
scène tussen de andere kon inlassen zonder dat de aandacht verslapte.
Een onzinnige ruzie tussen Helman en mij breekt aan de vooravond van de première
uit. Helman verwijt mij het gebruik van trommen bij een toneelgedicht ‘Ojeje
Ajoemba’, dat in het voorprogramma door Van Gonter zal worden gezegd en gedanst,
tegen een Cobra-achtige, demonische achtergrond van de schilder Erwin de Vries.
‘De slangenkoning ik, ik dans mijn nieuwe naam.’
De toelichting bij dit nummer in het programmablad is haast nog mooier dan het
gedicht zelf: In het vers wordt beschreven hoe een man, in zijn pogingen om een
knellend verleden van zich af te schudden, overvallen wordt door de schimmen en
visioenen uit datzelfde verleden, dat hij juist kwijt wil raken. Als de angst hem
ondraaglijk wordt, grijpt hij werktuiglijk terug naar het oergeloof van zijn voorvaderen
en voert een strijd om zich te be vrijden uit de greep van de hem verstikkende
obsessies. Uit deze strijd, die gesymboliseerd wordt als een gevecht met de slang,
treedt hij als overwinnaar te voorschijn.
Helman vond dat ik (de schrijver van dit vers) misbruik had gemaakt van een idee
dat hij in een gezamenlijke bespreking over een toekomstig cabaret-programma
ontvouwd had. Ik vond dat een beschuldiging die nergens op sloeg, er waren
voorbeelden te over van voordrachten en toneel met niets dan begeleiding van
trommen. Ik kon daarbij teruggrijpen
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naar een uitvoering heel lang geleden van Emperor Jones van O'Neill door het
Utrechts studententoneel, waarin de Surinamer Leo Lashley op bijzondere wijze de
hoofdrol had vervuld. Maar wat hiervan ook zij, het geschil tussen ons liep zo hoog
op dat Helman ook uit de redactie van het mede door hem opgerichte culturele
tijdschrift Vox Guyanae trad, waarvan ik een der redacteuren was en bleef. Ik dien
hier wel te vermelden dat de schok voor mij zoveel groter was dan voor hem, want
ik was degene die zich juist gestreeld voelde dat ik met een door mij erkende meester
als Helman had mogen samenwerken. Maar ook frictie heeft haar goede zijde, zij
heeft mij tenminste gestimuleerd tot het schrijven van een toneelstuk Viva la Vida.
Dat kwam zo. De wrijving met Helman leidde ertoe dat er partijen pro en contra
een van ons gevormd werden, en dit had tot gevolg dat de door de Sticusa uitgezonden
regisseur Edwin Thomas, die op de hand van Helman was, weigerde om verder met
Thalia samen te werken. Dat was voor mij weer aanleiding om die leemte zelf op te
vullen. Het resultaat daarvan was Viva la Vida dat ik in 1957 in de maand oktober
schreef. Oktober is de heetste maand van het jaar, het is dan grote droge tijd en de
scholen hebben vakantie. Ook de rechtspraak doet het dan kalmpjes aan en in die
rustperiode schreef ik als een bezetene aan een toneelstuk in drie bedrijven om een
avondvullend programma voor elkaar te krijgen. Er gingen natuurlijk nog wel andere
dingen door mijn hoofd dan wrok, spijt en rancune. Al enige tijd was ik begonnen
me af te vragen of het rozekleurige beeld van onze samenleving waar we van uitgingen
wel de toets van de harde realiteit kon doorstaan. Ik herinnerde mij de titel van een
vooroorlogs boek A Warning from the West Indies en los van de inhoud, die mij
ondertussen ontschoten was, was die titel als een gesmoorde noodkreet in mijn hoofd
blijven hangen. Mijn optimistisch geloof in een nieuwe, saamhorige maatschappij
waar ik van harte aan mee wilde werken had het te kwaad met een heimelijk
onuitgesproken achterdocht waar ik niet aan toe wilde
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geven. Het besef dat achter al onze fraaie woorden en idealen een niet te verbloemen
onbehagen bleef smeulen, juist omdat ze verlangens opriepen die niet een twee drie
bevredigd en verwerkelijkt konden worden. Terwijl het nog maar de vraag was of
al die mooie ideeën wel aansloten bij de gevoelens van de mensen voor wie ze in
eerste en laatste instantie bedoeld waren. Ik moet er nog bij zeggen dat ik het stuk
schreef nog voordat Fidel Castro de revolutie in Cuba ontketende. Met volle overgave
heb ik het stuk geregisseerd en het heeft tot mijn grote vreugde dertien opvoeringen
gehaald, wat voor Suriname zeker als een succes mag gelden, al zijn er ook wel
stukken te noemen die wel veertig voorstellingen haalden, zoals Sjinnie, een
Surinaamse bewerking van Brusses Boefje door Wim Salm en van het volkstoneel
Ba soekoe, Ba finnie, Ba tjari (een odo, gezegde, spreekwoord, dat zoveel moet
betekenen als ‘Wie wind zaait zal storm oogsten’.
Viva la Vida gaat over het conflict tussen heethoofden en gematigden binnen een
revolutionaire beweging. De eersten willen met geweld, door middel van een
bomaanslag op een radiostation (er is dan nog geen televisie) de macht overnemen,
de anderen willen met geweldloze middelen, zoals de non-coöperatie-beweging van
de Peruaanse verzetsman Haya de la Torre, het regime doen tuimelen. Een student
en zijn meisje zullen de bom tot ontsteking brengen, maar trekken zich op het laatste
ogenblik terug. Er volgt dan een waar veemgericht, waarbij zij door leden van het
revolutionaire comité worden berecht. Het is duidelijk dat in dit tweede bedrijf mijn
eigen zienswijze als rechter aan het woord kwam. Alle parafernalia van het justitieel
ritueel worden bij de berechting in acht genomen, ook al staat het van tevoren vast
dat de student en het meisje als afvalligen de doodstraf zullen horen uitspreken. Er
is een aanklager, er is een verdediger, getuigen worden gehoord. Ik geloof nu nog
dat dit bedrijf in handen van een bekwame toneelschrijver omgewerkt zou kunnen
worden tot een echt drama. (Ik heb weinig tips voor het nageslacht. Dit is er eentje.)
De student en zijn liefje
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worden nog voor het vonnis ten uitvoer is gebracht door de politie bevrijd. Maar
bevrijd is niet het juiste woord. Van de Rechter-Commissaris krijgen ze te horen dat
op poging tot een aanslag, een misdrijf tegen de staat, zelfs dan wanneer men vrijwillig
terugtreedt, ook de doodstraf staat. Dit dilemma van geen kant meer op kunnen vormt
het eigenlijke dramatische gegeven van het stuk. Omdat Viva la Vida mogelijkerwijs
verkeerd kon worden begrepen en als een aanzet tot al of niet gewelddadige revolutie
kon worden beschouwd, besloot ik als schrijver een schuilnaam aan te nemen: Ernesto
Albin. En als tweede voorzorg deed ik het voorkomen alsof het stuk zich in een
denkbeeldig Zuidamerikaans land afspeelde, waar revoluties toen nog schering en
inslag waren. Het is bijna niet te geloven dat ik, toen ik het stuk schreef, het bekende
toneelstuk Les Justes van Albert Camus niet kende. Daar is het terugdeinzen voor
een aanslag op de aartshertog als die in een rijtuig langs komt rijden, waarbij tevens
het bloed van onschuldigen, zijn vrouw en twee kinderen, zou gaan vloeien het
hoofdthema. Het is maar goed dat ik Les Justes niet kende, anders had ik mijn stuk
nooit durven schrijven. De naam alleen al van een van mijn hoofdpersonages, Justo,
het heethoofd, doet onmiddellijk denken aan dit stuk van Camus. Oorspronkelijk
had ik het stuk de titel De Gedrevenen willen geven, maar toen de plaats van handeling
naar een willekeurig land in Zuid-Amerika verlegd werd kreeg het de titel, die het
triomfantelijk in vlammend rood droeg op het door Erwin de Vries ontworpen affiche:
Viva la Vida.
In 1991 heeft de President van de Republiek Suriname mij met de versierselen
van Commandeur in de Orde van de Palm omhangen en mij daarbij toegesproken
als Ernesto Albin. De gewetensvolle rechter, inmiddels allang gepensioneerd, mag
in zijn nadagen zich aan de gloed van het inmiddels gebluste vuur nog eenmaal
warmen.
De Surinaamse literatuur heeft geen normale groei gekend. Ze was al bij het eerste
begin in bloei. Trefossa's bundel Trotji (Voorzang), die als het begin daarvan wordt
beschouwd,
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kwam in 1957 uit met een ritmisch-metrische vertaling en een uitgebreide inleiding
van Jan Voorhoeve als publikatie van het Bureau for Linguistic Research in Surinam
van de Universiteit van Amsterdam. Voorhoeve vertelde me kort voor zijn dood in
1983 hoe groot de ontsteltenis van de roerige Suri-
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naamse studenten in Nederland was toen ze een paar jaar vóór Trotji, werden
uitgenodigd om een Surinamenummer uit te brengen van het maandblad Die Tsjerne
van de Friese beweging. ‘Er was niets,’ zei hij lachend tegen mij. Jan, de liefhebber
van de orale literatuur had het toen over geschreven teksten. Om geen misverstand
te doen ontstaan citeer ik Voorhoeves eigen woorden in het Surinamenummer van
Tirade: ‘De Surinaamse cultuur werd gevormd in de slaventijd door ongeletterden,
die op de rand van het bestaansminimum in onvrijheid en ontmenselijkte verhoudingen
zich een eigen identiteit schiepen.’ Het vacuüm is in nog geen tien jaar tijd aardig
gevuld. Natuurlijk, er was al lang vóór die tijd de eenling Albert Helman, die met
zijn vóór de oorlog uitgekomen Zuid-Zuid-West en De stille plantage Suriname in
Nederland representeerde, maar die ambassadeursrol werd door de luidruchtigen
onder de jonge garde niet als lichtend voorbeeld erkend.
Ofschoon ik vrijwel al die schrijvers persoonlijk heb gekend en sommigen hunner
tot mijn vrienden rekende, weet ik tot op de dag van vandaag van de meesten niet
welke boeken ze gelezen hadden en welke schrijvers invloed op hen hebben
uitgeoefend. Ik acht het niet aannemelijk dat zij meer dan een oppervlakkige notie
hadden van de grote dichters van de négritude zoals Aimé Césaire, de surrealistische
dichter uit Martinique, wiens Retour au pays natal terecht wereldvermaardheid kreeg
(maar zonder gebruikmaking van een vertaling moeilijk te lezen is). Op een enkeling
na kenden ze geen Spaans, ze moeten hun kennis dus uit het Engels en het Nederlands
hebben geput. Dat is natuurlijk meer dan voldoende, maar het geeft geen uitsluitsel
op de vraag welke heilzame fee achter hen heeft gestaan toen zij de eerste regels op
papier zetten. Alleen Trefossa heeft de namen van Albert Verwey en Guido Gezelle
genoemd, maar er niet bij gezegd of hij die ging lezen voor of nadat hij de negentien
gedichten van Trotji had geschreven. Van Shrinivasi vermoed ik dat hij
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door Rabindranath Tagore is beïnvloed en van Michael Slory, die in Nederland
Spaans ging studeren, vallen misschien Garcia Lorca en Nicolas Guillen aan te wijzen,
maar van de anderen?
Hoe het ook zij, de redactie van Vox Guyanae gaf ruimte aan de jonge schrijvers
waardoor twee nummers van Tongoni het licht konden zien. En ik weet nog goed
dat minister De Gaay Fortman, een man die niet enkel uit hoofde van de politiek in
Suriname geïnteresseerd was, mij tijdens een dienstreis naar Nederland toezegde dat
het Prins Bernhardfonds geld beschikbaar had voor een literair tijdschrift in Suriname.
Teruggekeerd in Suriname - ik was toen procureur-generaal en als zodanig een ietwat
verheven hoge ambtenaar - nodigde ik een aantal schrijvers op mijn kamer uit en
bracht aan hen het voorstel van De Gaay Fortman over. Het luxueus uitgegeven
tijdschrift Soela (Stroomversnelling) dat een zestal nummers mocht beleven was
daarvan het directe gevolg. Later, als ik in Nederland gevestigd ben zal ik de
Surinaamse literatuur blijven volgen en recensies daarover in Het Parool publiceren.
Met als voorlopig hoogtepunt het verzoek van Geert van Oorschot om een
Surinamenummer samen te stellen. Het krijgt de naam De Jonge Surinaamse
Literatuur. Tirade september 1973 Jaargang zeventien.
Intussen ben ik ook opgenomen in het bestuur van Sticusa, waar ik in Suriname
aanvankelijk zeer wantrouwend tegenover heb gestaan. Dat doet denken aan een
geliefd gezegde van mijn vader: ‘Als de hoeren oud worden gaan ze onder de
preekstoel zitten’, maar zo zag ik het niet. Ik was nog in Suriname toen ik door de
Surinaamse regering aangewezen werd als lid van de Culturele Adviesraad, een
lichaam dat door de drie rijksdelen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen
samengesteld was en dat goed voorbereide en bovendien feestelijke bijeenkomsten
om beurten in de drie landen hield. Bij de eerste bijeenkomst op Curaçao leerde ik
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opzet en werkwijze van Sticusa beter kennen, hetgeen mijn ‘overlopen naar de vijand’
aanzienlijk heeft vergemakkelijkt. Samen met professor van Lier en de
oud-gouverneur van Suriname, Hein de Vries, verzorgden wij bij de Sticusa de
Surinaamse inbreng. In de praktijk leer je dan dat van het begrip gelijkwaardigheid
van de rijksdelen, waarvan het Statuut getuigt, niet zo heel veel terechtkomt als het
ene deel in velerlei opzicht niet alleen financieel, maar ook wat democratisch gehalte
betreft, stukken krachtiger is dan het andere. Maar het moet gezegd dat een wankelbaar
evenwicht bereikbaar was en tot tevredenheid van menigeen ook bereikt is. Het
rigoureuze afbreken van de relatie met Sticusa onmiddellijk na het onafhankelijk
worden van Suriname moet als een minpunt in het curriculum van de huidige president
van Suriname, Venetiaan, toen minister van Onderwijs, worden beschouwd, te meer
omdat er weinig voor in de plaats kwam.
Hoewel ik me betrokken voelde bij het literaire leven, was ik aan schrijven als
urgentie, en als vervulling van een innerlijke drang, nog niet toegekomen. Eerst op
mijn zeventigste gebeurt dat en mijn verbazing daarover is minstens even groot als
die van de mensen die mij vragen waarom ik niet eerder daarmee ben gestart.
Laatbloeier, zeg ik dan, met een verwijzing naar het plantenrijk en als zodanig een
speling der natuur. Ik had met meer recht zelfkritiek kunnen aanvoeren, een nuttige
eigenschap die me deed besluiten om het meeste, dat ik voordien bij tijd en wijle had
geproduceerd, voor me te houden. Toch is het weer niet zo dat op mijn zeventigste
een plotselinge impuls als een veer in me lossprong. Martin Ros heeft er zeker ook
de hand in gehad, want hij heeft me aangemoedigd om verhalen te schrijven, die hij
in Maatstaf opnam. Ze moesten dan wel al of niet zijdelings op het politieke of
literaire leven in Suriname betrekking hebben en genoegzaam met anekdoten gekruid
zijn. Toen ik andersoortige verhalen begon te schrijven liet hij het afweten, al heb
ik hem eens horen uitroepen dat hij mij met Het doosje van Toetie
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op weg had geholpen. Ik laat hem in die waan. Het doosje van Toetie is door Maatstaf
geweigerd en is in 1985 in De Gids opgenomen. Dan komt het ene verhaal na het
andere los, de eigen jeugd, de omgang met schoolgenoten, het snuffelen aan meisjes,
het straatbeeld van Paramaribo, mijn gaan naar Nederland, het is een vreemd soort
autobiografie waarin fictie en werkelijkheid op een enkel verhaal na - ‘De dood van
mijn grootvader’ - volledig dooreengehaspeld zijn. In procenten uitgedrukt, tachtig
procent fictie, twintig min of meer naar waarheid, een enkel verhaal, ondanks de
ik-vorm, geheel en al gefantaseerd. Min of meer, want de werkelijkheid van zestig,
zeventig jaar geleden achterhalen, daar is geen beginnen aan. Ik neem genoegen met
wat ik voor werkelijkheid aanzie en vanuit dat gezichtspunt heb ik geen moeite om
het te vervormen tot een verhaal dat genoeg in zich heeft om voor waar door te gaan.
Zo heeft Het doosje van Toeti mij allerhande reacties opgeleverd waar ik niet op
gerekend had. Niemand minder dan de oud-gouverneur en eerste president van
Suriname, Johan Ferrier, belde me op om me te zeggen dat hij wist wie die Toeti
was. En ook professor Rudie van Lier meende te weten dat hij het bedoelde meisje
had gekend. En ik? Natuurlijk heeft een beeld van een bepaald meisje dat met mij
op de Hendrikschool zat mij voor ogen gestaan, ook het ongeval tijdens het
speelkwartier, als een Gillette-mesje dat ze bij zich had een van haar dijen verwondt,
heeft zich echt voorgedaan, maar de rest is puur fantasie, een wensdroom, die uitloopt
op een vernederende frustratie: Wie heeft macht over wie? Daarom zal ik de naam
van het bewuste meisje, dat ik nooit meer in mijn leven heb gezien, niet prijsgeven.
Als een door zes jongensogen begeerde ontluikende schoonheid leeft zij voort in
mijn herinnering, meer waar dan wanneer ik haar doosje in het echt zou hebben
gezien.
Mijn uitgevers, de gebroeders Knipscheer, durven het aan een oudere schrijver te
pousseren. De bundels volgen elkaar snel op. Al gauw blijkt dat ze eigenlijk een
trilogie gaan
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vormen, eerst de jeugd, dan de periode van het werkzame leven en ten slotte de
ouderdom met de retrospectie. Dat laatste is tevens de titel van een verhaal, dat door
mijn zoon Diego als basis voor een filmscript werd gebruikt en dat door Erik Fransman
is verfilmd met een prachtige rol van Max Croiset, als de oude, gepensioneerde
rechter, die nog altijd blijft piekeren over de treurige afloop van een strafzaak - een
zelfmoord en dat terwijl een vrijspraak op komst was - waarvoor hij geen
bevredigende oplossing kan vinden. Ik vond de acteur zo prachtig in zijn rol van
rechter, dat ik hem schreef dat op het doek hij meer rechter was dan ik die het vak
meer dan dertig jaar heb uitgeoefend. Max Croiset is kort daarna gestorven en heeft
niet meer ervaren dat de film drie internationale gouden prijzen in de wacht heeft
gesleept.
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Rechter
Wat blijft er over van een rechterlijke carrière waarin je meer dan dertig jaar over
anderen hebt geoordeeld? Zeer waarschijnlijk verschilt het residu niet bijster veel
van dat van andere functionarissen, zoals hoofden van scholen, ziekenhuizen,
gevangenissen, ongetwijfeld zeer verantwoordelijke beroepen. Het is een gemeenplaats
dat een rechter net als al die anderen een kind is van zijn tijd. Als de verouderde
wetten redelijke door de maatschappij geaccepteerde oplossingen in de weg staan
probeert hij ze zo te interpreteren dat ermee te leven valt. Dat zal dan wel de reden
zijn dat de horden, waarvan Ortega y Gassets Rebeliòn de las Masas gewaagt, zich,
in Nederland althans, maar zelden tegen de rechters keren. Al zal in roerige tijden,
zoals in Amsterdam in de jaren zestig, het woord klassejustitie wat vaker in de mond
worden genomen. (De kritiek op de rechters in fascistische en communistische landen
richtte zich in de eerste plaats op de maatschappijvorm die zulke produkten
voortbracht. Het deed me goed in Nabokovs Speak, Memory te lezen dat op de rechters
in Tsaristisch Rusland weinig viel aan te merken. ‘Since die reforms of die
eighteen-sixties, the country had possessed... what was especially striking fearless
and independent judges.’ En het viel me op hoe uiterst bedeesd de
strafzaken-columnist Jac. van Veen zich onlangs in Vrij Nederland uitliet toen een
groepsleider, wegens het plegen van ontucht met minderjarigen, een veel zwaardere
straf kreeg dan twee kinderrechters, die eerder voor een zelfde delict hadden terecht
gestaan. ‘Een meten met twee maten waardoor de schijn ontstaat van klassejustitie.’
Rechters mogen dus na gedane arbeid genieten van een Otium cum dignitate, een
eerbiedwaardige levensavond. Indien een enkele beslissing na jaren nog blijft knagen
zal hij, gemangeld als hij is door het geheim van de raadkamer, zijn twijfel daaraan
meenemen naar het graf.

Hugo Pos , In triplo

158
In Suriname speelde zich de zeldzame strafzaak af van een moord zonder lijk. Het
lichaam van het slachtoffer moet in de Surinamerivier zijn gedeponeerd, maar het
werd nooit gevonden. Hoewel het corpus delicti ontbrak werd de verdachte door het
Hof van Justitie - ik was een van de drie rechters - op grond van het overvloedig
bewijsmateriaal tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld. De raadsman zag in dit
geval af van een zwaarwegend juridisch pleidooi. Hij kon volstaan met de rechters
de mogelijkheid voor te houden: Grootedelachtbare leden van het Hof, stel dat de
doodgewaande straks of desnoods over een paar jaar hier doodgemoedereerd komt
binnenwandelen. Ik citeer deze zin van de raadsman zonder aanhalingstekens omdat
ik voor de letterlijke weergave van zijn woorden niet kan instaan. Doodgewaand,
doodgemoedereerd, het zijn termen die in de rechtszaal niet veelvuldig worden
gehoord, de echo daarvan sterft niet gemakkelijk weg. Vele jaren later blijkt dezelfde
dader, die, na twee derde van zijn straf te hebben uitgezeten, naar Nederland was
geëmigreerd weer een moord te hebben gepleegd en het lijk wekenlang in een kelder
te hebben verborgen. Een bevriende free-lance-historicus, belust op sappige strafzaken,
zond mij vanuit een van de noordelijke provincies de desbetreffende kranteknipsels.
Ik moet aannemen met de bedoeling om het laatste restje twijfel, zo het er nog mocht
zijn, bij me weg te nemen.
Van al mijn verhalen gaat er maar een over een rechten. Dat hoeft geen verbazing
te wekken, want de objectieve criteria waarmee een rechter pleegt te werken lenen
zich niet goed voor het handwerk van een auteur. Ze mogen dan wel de bouwstenen
zijn waarop de justiciabelen moeten kunnen vertrouwen, de schrijver moet het hebben
van zijn subjectieve visie op hetgeen hij vertelt. Het is natuurlijk altijd mogelijk om
die zo stabiele objectieve criteria aan het wankelen te brengen (door te prikken heet
dat) door te laten zien dat ze in laatste instantie op de persoonlijkheid van de rechter
berusten, maar daar doe ik niet aan mee. Als je zelf rechter bent geweest kun je de
beschrijving van een dergelijk feno-
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meen beter overlaten aan de buitenstaanders. Die kunnen dan iets moois daarvan
brouwen zoals Graham Greene dat met zoveel succes gedaan heeft met de figuren
van een onomkoopbare commissaris van politie en een onbevlekte priester. Het is
bovendien niet mijn bedoeling en het ligt ook niet in mijn aard om spannende
strafzaken uit het verleden op te rakelen in de trant van De commissaris vertelt. Dat
is beter in handen van advocaten die niet gebonden zijn aan het geheim van de
raadkamer en bovendien de gelegenheid hebben om hun cliënten in hun ware gedaante
van nabij te leren kennen. Want het is een misvatting dat een rechter een verdachte
leert kennen. De groene tafel is als een brede rivier waarvan het water dat hen scheidt
veel te diep is. In strafzaken van enig belang heeft voorafgaand aan de zitting het
vooronderzoek bij de Rechter-Commissaris, de RC, plaats en doet de rechter de zaken
goeddeels op de stukken af. (Dit moet niet al te letterlijk worden genomen, de rechter
is geen herkauwend dier.) De RC. ontmoet de verdachte in zijn kabinet en naar gelang
van de ingewikkeldheid van de zaak kan zo'n ontmoeting ettelijke malen worden
herhaald.
Als RC in Amsterdam kreeg ik eens als verdachte een nogal verwilderde jonge
vrouw, Geesje S., voorgeleid. Het ging om een diefstal in vereniging op een
bloemenschuit aan de Hobbemakade. Door de tegenstrijdige verklaringen van de
verdachten wilde het onderzoek maar niet vlotten. Het moet ongeveer elf uur in de
ochtend zijn geweest en de vrouw van de conciërge bracht ons, de griffier en mij,
als gewoonlijk tegen die tijd een kop koffie. Wat me ertoe bewoog weet ik natuurlijk
niet meer, maar zonder er bij stil te staan vroeg ik aan Geesje of ze ook een kopje
koffie wilde. Ja, dat wilde ze wel. De vrouw van de conciërge moet vreemd hebben
opgekeken, want het was geen gebruik om verdachten, het konden er soms meer dan
een zijn, tijdens het verhoor op koffie te onthalen. Hoe dan ook, via dit kopje koffie
is er een soort vertrouwensrelatie tussen ons ontstaan. Geesje kwam later wel vaker
in moeilijkheden en belandde dan weer in een huis van
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bewaring. Ik kreeg dan meestal een kaart van haar en daar reageerde ik op door haar
een pakketje te zenden. Ik ben nog eens vanuit het huis van bewaring in Rotterdam
op mijn vingers getikt, omdat ik iets meer geld dan toegestaan was - ik meen dat tien
gulden de limiet was - in het pakket had gestopt. De kaarten kwamen na een tijdje
niet meer. Een paar jaar later las ik in Het Parool in een stuk van de onvermoeibare
Jac. van Veen dat Geesje S. - het kan niet anders, zij moet het geweest zijn - voor de
rechtbank in Den Bosch terecht had moeten staan. Dit keer ging het om een zwaar
vergrijp, een gewelddadige poging in vereniging met een ander tot beroving van een
taxichauffeur. Zoiets bezorgt je dan een lichte knak, zoiets strookt niet met het beeld
dat je van het meisje hebt overgehouden. Toch deed het me goed om in datzelfde
artikel te lezen dat Geesje na haar ontslag uit de bajes hulp zou worden geboden door
de STEK (Stichting Tijdelijk Eigen Kamer) een instelling die voor een eigen ‘stekkie’
zorgt als uitgangspunt voor normale terugkeer in de maatschappij.
Het mag vreemd lijken, maar het zijn soms de allerkleinste zaken die de
gemoedsrust kunnen verstoren. Zo heb ik als politierechter in Amsterdam een student
(of was het een ziekenverpleger, dat herinner ik mij niet meer) die elf autospiegels
had afgebroken en ze in een zak met zich meedroeg toen hij werd aangehouden, tot
een lichte voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld. Het vreemde gedrag van de
man, volkomen overstuur na het horen van het vonnis, (bij de politierechter wordt
er meteen gevonnist, bij rechtbank en Hof is dat over veertien dagen) verontrustte
mij dermate, dat ik vreesde dat hij wel eens zelfmoord zou kunnen gaan plegen. Na
afloop van de zitting schakelde ik daarom meteen allerlei diensten in om achter hem
aan te gaan, wat gelukkig nergens voor nodig bleek te zijn. Het gezicht van de
jongeman is me niet bijgebleven, wel de paniek waarin hij kwam te verkeren, en de
elf spiegels opgeborgen in een zwarte zak die de officier van justitie als stuk van
overtuiging had overgelegd. Elf afgebroken autospiegels, het is een schamel souvenir
uit
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tientallen jaren van rechtspraak die in Nieuw-Guinea begonnen, zich voortzetten in
Japan, Suriname en Amsterdam en bij het Hof in Den Haag eindigden. Of is het
eerder de herinnering aan die onberedeneerde paniek die op mij oversloeg zonder
dat er een aanwijsbare reden voor was? De onzekerheid heeft maar even geduurd,
een lichte aardschok, op mijn schaal van Richter nauwelijks te meten. En toch, tot
op vandaag een kras op het evenwichtig profiel dat ik de buitenwacht voorhoud.
In Amsterdam heb ik de overdreven zorgen van de rechtbank over het optreden
van de provo's meegemaakt. Stheeman, de president van de rechtbank, beschouwde
zijn veste aan de Prinsengracht als het laatste bolwerk tegen het oprukkend
anarchisme. Hoewel hij geen strafkamer presideerde wist hij toch zijn stempel op de
rechtbank te drukken, al bleven de opvattingen van de rechters verdeeld. De graffiti
op de muren van de rechtbank, zoals Nomes-oranjehoer, lieten aan duidelijkheid
niets te raden over. Omstreeks die tijd had je ook de Viëtnam-demonstraties, meestal
zonder vergunning, gepaard aan Johnson-moordenaar (belediging van een bevriend
staats-hoofd) in spreekkoor. Ik kan me nog goed de gloed herinneren waarmee een
jong meisje zonder advocaat haar meedoen aan zo'n optocht verdedigde. Zo moet
Jeanne d'Arc eens voor haar rechters gestaan hebben, dacht ik terwijl ik naar haar
luisterde. Het zijn van die zeldzame momenten waarbij in de wetten verankerde
zekerheden even op de tocht komen te staan. Dat neemt niet weg dat een veroordeling,
hoe gering ook, moest volgen. De eis van ƒ50,- werd teruggebracht tot tien gulden
boete of één dag hechtenis.
Na de tribunalen van Neurenberg en Tokio, waarbij het voeren van een agressieve
oorlog als een volkenrechtelijk misdrijf was bestempeld, vond ik de oorlogvoering
van de Amerikanen in Viëtnam onverdraaglijk, ook al bevonden ze zich daar
zogenaamd op uitnodiging van de Zuidviëtnamese regering. Ik was in die dagen een
fervent lezer van Le Monde, dat elke dag een uitvoerig verslag gaf van wat er in
Viëtnam
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gebeurde. Toen ik een keer in het trappenhuis van de rechtbank de krant uit mijn
handen deed vallen raapte de advocaat Smeets die op en gaf mij haar aan. Dat kleine
voorval leidde ertoe dat we in gesprek raakten en merkten dat we in vele opzichten
dezelfde opvattingen deelden. Smeets, die betrokken was bij de oprichting van het
NJCM, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, bracht mij met die
groep enthousiaste studenten en wetenschappers in contact en zo kwam ik in het
adviescollege van die stichting terecht. Ik ga er nog altijd prat op dat de slogan ‘ageren
en reageren’ uit mijn koker stamt.
Is er van een rechter in Nederland een boeiende biografie te schrijven? Het zal
voor rechters die zitting hebben in meervoudige kamers zoals bij de rechtbanken, de
hoven en de Hoge Raad niet zo eenvoudig zijn. Doordat we het Angelsaksische
systeem, van de dissenting opinion niet kennen wordt de mening van de individuele
rechter, wat vooral bij grensverleggende zaken uiterst boeiend kan zijn, niet gehoord.
Hoe anders is dat bij de Engelsen en Amerikanen. Namen van befaamde rechters als
Wendell Holmes, ‘the great dissenter’, Frankfurter en Cardozo zijn daar nog in het
geheel niet belegen. Het kan zijn dat door de tegenwoordige bloei van het kort geding
het profiel van de presidenten van de rechtbank duidelijker wordt afgetekend dan
voorheen het geval was. Als dat zo is en het desbetreffende tijdperk voor voldoende
levendigheid heeft gezorgd zal een biografie er zeker ook komen. Die zal dan de
nodige variatie aanbrengen in de verslaggeving over de rechtspraak die totnogtoe
zich voornamelijk op strafzaken richt. Terwijl toch het merendeel van de rechters
zich met civiele zaken bezighoudt, iets wat ik ook lange jaren heb gedaan.
Slechts een ervan wil ik hier oprakelen, omdat de zaak. op zichzelf een aardig
kijkje geeft op de Surinaamse samenleving die toen al (in 1955) voornamelijk door
creolen en hindoestanen werd gedomineerd. Om de merites ervan te begrijpen en de
finesses van de uitspraak te kunnen savoureren moet
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echter een zakelijke uiteenzetting voorafgaan. In Suriname heerste anders dan in
Nederlands Oost-Indië het principe van rechtseenheid. Het veelkoppige stelsel van
het adatrecht kende Suriname niet. De unificatie van het recht naast het verplicht
onderwijs in de Nederlandse taal, dat al in 1896 was ingevoerd, werd als een machtige
factor in het assimilatieproces gezien, dat door Nederland bewust werd nagestreefd.
Intussen was Suriname van een volksplanting tot een typisch immigratieland geworden
waarbinnen grote groepen zich vestigden met zeden en gewoonten die vreemd waren
aan het voor allen geldend recht. Tegen de zin van de Staten, die al twee keer eerder
verordeningen van die strekking hadden verworpen, kondigde gouverneur Kielstra
op 14 oktober 1940, dus in volle oorlogstijd, twee van het principe van rechtseenheid
afwijkende Besluiten af. Kielstra, wiens hart aan Oost-Indië was verpand en die wat
de landbouw betreft weinig heil zag in het creoolse volksdeel, maakte gebruik van
de buitengewone bevoegdheden die de Staatsregeling hem in dringende
omstandigheden bood. De oorlog verschafte hem daartoe de gelegenheid die hij zich
niet liet ontgaan. Het Huwelijksbesluit hindoes en het Huwelijksbesluit
mohammedanen maakten beide groepen (het ging om hindoestanen en Javanen)
bevoegd tot het aangaan van een huwelijk volgens de leer van het hindoeïsme of de
islam.
Op 23 september 1955 wees ik als rechter in kort geding vonnis in een zaak die
rechtstreeks met deze materie te maken had. Ramautar Krishnasingh, vader van een
beeldschoon 16-jarig hindoe-meisje Soedharamwatie, stelde dat een zekere
Kloppenburg zijn dochter aan het ouderlijk gezag had onttrokken met het voornemen
om in concubinaat met haar te gaan leven. Hij vorderde afgifte van zijn dochter.
Kloppenburg, een creoolse jongeman, voerde als verweer dat hij tot het hindoeïsme
was overgegaan, de hindoe-voornaam Dharmpal van de priester had gekregen en
nadien volgens de regel van het Huwelijksbesluit hindoes was gehuwd, dat het
huwelijk in de huwelijksregisters was ingeschreven en dat hij
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voornemens was eventuele kinderen uit dit huwelijk in de leer van het hindoeïsme
groot te brengen. De vader beriep zich er evenwel op dat het huwelijk van
Kloppenburg met zijn dochter nietig was, daar toch een huwelijk dat is aangegaan
volgens het Huwelijksbesluit hindoes, enkel gelding zou hebben, indien zowel de
man als de vrouw beiden van hindoestaanse afkomst zijn. Hier kwam de vraag aan
de orde of Kloppenburg de bevoegdheid bezat om een huwelijk volgens het
Huwelijksbesluit hindoes aan te gaan.
Voor Kloppenburg was het voormalig Brits-Indië niet het land van herkomst. De
rechter moest nu nagaan of hij al of niet ‘opging’ in de in Suriname gevestigde,
oorspronkelijk van Brits-Indië afkomstige bevolking. Ik geef nu enkele van de
overwegingen van de rechter weer, omdat daarin het begrip assimilatie ter sprake
komt en wel in andere zin dan meestal aangenomen, namelijk niet assimilatie in de
richting van de westerse cultuursfeer, zoals bij de creolen grotendeels het geval is,
maar assimilatie in de richting van de oosterse cultuursfeer.
‘Overwegende nu, dat het Huwelijksbesluit hindoes van 1940, in afwijking van
het zuivere afstammingsprincipe waarvan de Huwelijksverordening van 1907 uitgaat,
het begrip “opgaan in de groep” heeft geïntroduceerd;
Overwegende, dat Wij dit “opgaan in de groep” derhalve zullen moeten
interpreteren ook los van de feitelijke afstamming;
Overwegende dat het Huwelijksbesluit hindoes een bepaalde rechtsovertuiging,
die, binnen deze groep, omtrent het sluiten van huwelijken zou leven, een
afzonderlijke wettelijke basis heeft gegeven, mede ook voor hen, die niet door
afstamming, maar door assimilatie tot deze groep zijn gaan behoren; dat het
Huwelijksbesluit hindoes, de mogelijkheid van assimilatie naar deze groep toe
erkennende, evenwel verzuimd heeft om aan te geven, naar welke criteria deze
assimilatie, dit opgaan in de hindoegroep, moet worden gemeten, dit in tegenstelling
tot de Huwelijksverordening van 1907, die enkel van het afstammingsprincipe uitging,
maar dan ook uit-
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drukkelijk en wel zeer stringent bepaalde, wat onder afstamming in die verordening
dient te worden verstaan.’
Een tragedie à la Romeo en Julia wordt afgewenteld, de rechter wijst de vordering
van de vader af. Hoe hevig en intens de gevoelens konden zijn van een jong
hindoestaans meisje dat, net als Soedharamwatie (Bloesemregen), was geschaakt,
was me in een eerdere zaak al gebleken. Ik citeer uit een brief van het meisje aan
haar vader:
Weledele Heer, vandaag ben ik zelf getrouwd, word niet ontevreden op mij. Vader
en Moeder, zie de liefde is een geweldig ding op de wereld, met wien mijn liefde
aangeknoopt is, met hem ben ik weggegaan, doe geen moeite opdat ik terugkeer.
Indien jullie mij zullen doen scheiden dan zal ik weer weggaan, anders mijn leven
prijsgeven...
Vader, Moeder, Broers en Zusters, het verzoek is aan jullie, dat jullie mij niet laat
scheiden en ik groet jullie allemaal met tien vingers gevouwen, te hebben en nu ga
ik weg. U had een andere zijn nek gebroken, daarom wordt u door God genekt. De
liefde is een ding dat met het leven gaat.
Uw dochter
Het vonnis, dat overigens volgens de hindoestaanse super-intellectueel Dr Mr Drs
J.H. Adhin een niet gewenste ontwikkeling heeft ingeluid, is een voorbeeld van
intergentiel recht in Suriname, dat betrekkelijk zeldzaam is, omdat met uitzondering
van de Huwelijksbesluiten voor alle bevolkingsgroepen officieel één en hetzelfde
recht geldt.
Een adatrecht ontbreekt, een godsdienstrechter is er niet. Wel spreken in de
binnenlanden van Suriname de granmans, de gouverneurs van de Bosnegers, over
hun eigen mensen recht, Bosneger-volksrecht dus, maar wettelijk erkend is deze
rechtspraak niet.
Door hun afzondering leven de Bosnegers vrijwel ongemoeid, alhoewel er reeds
velen tot het Christendom zijn bekeerd, in hun eigen Afrikaans aandoende rechtssfeer.
Maar het getij verandert snel.
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Op 7 februari 1959 mocht ik in Leiden een Diës-college geven. Als titel koos ik:
‘Suriname, Nederlands recht in een meervoudige maatschappij.’ Het is, nu Nederland
zelf bezig is een ‘plural society’ te worden, wellicht aardig om aan te geven hoe die
meervoudigheid in Suriname tot stand is gekomen. In 1863, als de slavernij rijkelijk
laat wordt afgeschaft, bestaat de maatschappij enkel uit blanken, negers en kleurlingen,
een klein aantal van de oorspronkelijke Indianen daargelaten. Maar de behoefte aan
landarbeiders leidt in 1873 tot een grootscheepse immigratie van hindoestanen, die
eerst in 1916 door de Britse Regering onder druk van de Indische Nationale Beweging
zal worden stopgezet. De immigranten waren meest landbouwers, maar op de lijst
van beroepen vindt men ook priester, schoolmeester, modderverkoper, opiumbereider,
ja, zelfs makelaars in vrouwen vermeld en ook wel, zeer laconiek, landeigenaar (thans
failliet). Zij verbonden zich door contract onder poenale sanctie, dat wil zeggen
strafrechtelijk gesanctioneerd, om een bepaald aantal jaren - meestal 5 jaren - in
Suriname te werken, een systeem dat niet al te gunstig bekend staat, onder de naam
van ‘indentured labour’. Nadat de werkperiode om was had de immigrant en zijn
gezin recht op een vrije terugreis. Allerlei regelingen werden echter in het leven
geroepen opdat de vrijgekomen contractant af zou zien van terugkeer en zich als
zelfstandige kleine landbouwer in Suriname zou vestigen. Het resultaat was gunstig
en zo is op den duur dit immigratiesysteem in feite een kolonisatiesysteem geworden.
De aanvoer van immigranten uit Indonesië begon later, namelijk in 1890 en duurde
tot 1940. Ook hier contractanten onder poenale sanctie, het recht tot vrije terugkeer
en de mogelijkheid tot blijvende vestiging.
Ondanks deze toevloed van immigranten (die thans meer dan de helft van de
bevolking uitmaken) bleef de gedachte van de rechtseenheid op de voorgrond staan.
Wel werd de wetgeving aan het vertegenwoordigend lichaam, de Koloniale Staten,
toevertrouwd. Maar met deze beperking dat de veror-
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deningen ‘zoveel mogelijk overeenkomstig met de in Nederland bestaande wetten’
zullen zijn. Dit concordantiebeginsel werd in ietwat gewijzigde vorm ook in Het
Statuut opgenomen. Hetgeen verklaart waarom rechters uit Nederland betrekkelijk
moeiteloos in Suriname konden functioneren, wat thans in nog meerdere mate op de
Nederlandse Antillen en Aruba het geval is.
In het Diës-college heb ik mij met een zeker voorbehoud op het gebied van het
familierecht een voorstander van rechtseenheid betoond. Ik citeer het bijna pathetische
slot van dit college, omdat het zo mooi aansluit bij het kort geding dat ik zojuist heb
beschreven:
Geen geloof in de ‘loi supérieure’ tegenover een ‘loi inférieure’ leidt ons, het is
de bittere noodzaak om niet uiteen te vallen in groepjes, die traditioneel, maar zonder
voldoende innerlijke noodzaak, zouden blijven vasthouden aan een steeds meer
afzwakkend gewoonterecht, terwijl ditzelfde gewoonterecht wellicht in de landen
van herkomst aan het verdwijnen is.
De ‘Balada de los dos Abuelos’, de ballade van de twee voorouders, de blanke en
de zwarte voorouder, is een beroemd gedicht van de Afro-Cubaanse dichter Nicolas
Guillen. Suriname wacht nog op zijn dichter, die zal zingen van de vier voorouders,
Amerika, Afrika, Azië en Europa. Waarbij evenals in het vonnis van de verliefde
creool en het hindoestaanse meisje niet het afstammingsprincipe op de voorgrond
zal staan, maar het opgaan in, het deelachtig zijn aan, het met elkander vormen van
een nieuwe natie.
Rechtszaken over literaire aangelegenheden deden zich in mijn tijd slechts zelden
voor. Bij het Ezelsproces tegen Gerard van het Reve zat ik als publiek in de zaal en
ik kon volop genieten van al het ezelachtige dat de niet van humor gespeende officier
van Justitie Abspoel, die zich volgens eigen zeggen als advocaat van de duivel
opstelde, in zijn requisitoir te berde bracht. En wat een genot was het niet om de door
de raadsman aangevoerde deskundigen onder wie mevrouw Droog-
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leever Fortuijn, meer bekend als de dichteres Vasalis, hun zegje te horen doen. Ik
heb wel op auteursrechtelijke zaken gezeten, maar dan betrof het meer technische
aangelegenheden, zoals bepaalde tekeningen in een EHBO-handboek. Bijna was ik
het proces tegen het dagblad Trouw vergeten dat de uitgeverij De Bezige Bij haar
had aangedaan naar aanleiding van een recensie van het door De Bij uitgegeven boek
Ik Jan Cremer. De recensent had het over De Smerige Bij en dat nam De Bezige Bij
niet. De zaak, het was een civiele vordering uit onrechtmatige daad, diende voor de
rechtbank in Amsterdam en eindigde hiermee dat de vordering werd toegewezen
maar zonder toekenning van schadevergoeding. De verkoop van de ‘onverbiddelijke
bestseller’ had er alleen maar wel bij gevaren. Bij de aanvang van het proces hadden
beide procespartijen een exemplaar van het bewuste boek overgelegd. Toen de zaak
was beslecht moesten de boeken worden teruggegeven. Maar hoe er ook op de griffie
naar gezocht werd, de boeken waren nergens meer te vinden en bleven weg. Ik stelde
de president van onze kamer voor dat we die twee boeken dan maar uit eigen zak
zouden betalen, dan waren we van het gedonder af. Maar daar wilde de president
eerst niets van horen. Twee van die smerige boeken nog kopen ook, hij kon dat niet
over zijn hart verkrijgen. Onnodig te zeggen dat uit zijn reactie valt op te maken hoe
zijn stemgedrag in de raadkamer is geweest.
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Vragen
Een van de problemen die zich in tal van ontwikkelingslanden voordoen is de keuze
tussen receptie van modern westers recht en verdringing van het eigen, als achterlijk
ervaren volksrecht. In grote stedelijke conglomeraten, verbonden als die zijn met de
buitenwereld, is de keuze meestal niet moeilijk: de modernisering gaat voor. Maar
omdat er buiten de stedelijke samenlevingen diverse kleine en grote gemeenschappen
bestaan die daar (nog) geen deel aan hebben blijft het een pijnlijk vraagstuk dat
voortdurend tot wrijvingen aanleiding kan geven. In zijn proefschrift Strafrecht in
Suriname (1965) heeft Wijnholt, het latere lid van de Hoge Raad en waarschijnlijk
meer bekend als de President van de Haagse rechtbank, uitvoerig aandacht besteed
aan een summiere uitlating van mij in een recensie. Ik citeer Wijnholt: ‘Pos heeft in
Vox Guyanae die voorkeur (voor modernisering) voor Suriname en de Nederlandse
Antillen op meeslepende wijze onder woorden gebracht. Na het voordeel te hebben
gesignaleerd, dat de beide landen zich niet hebben ontwikkeld als geïsoleerde en van
de wereld afgesloten rechtsgemeenschappen, maar de structuur in zich dragen van
een moderne westers ingerichte maatschappij, schrijft Pos verderop: Beide beginselen,
namelijk uniformiteit en concordantie (van het Nederlandse recht) hebben toch maar
verhinderd, dat deze landen een broedplaats zijn geworden voor allerlei alleraardigste,
maar voor een moderne ontwikkelingsgang remmende particularismen. Het mag
misschien schade voor de ziel betekenen dat men moet leven onder een rechtsstelsel,
dat niet geheel en al van eigen bodem is, het getuigt van wijsheid dat men de
verlokkingen van een pittoresk apartheidsbeginsel heeft weten te weerstaan.’ Na nog
enige beschouwingen over dit onderwerp ten beste te hebben gegeven rondt Wijnholt
dit hoofdstuk af door mij bij voorbaat absolutie te verlenen:
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‘Voorlopig is er daarom geen enkele redelijk grond om Pos er een verwijt van te
maken, dat hij de aan de ziel der Surinaamse bevolkingsgroepen aangebrachte schade
bagatelliseert.’
Het is goed dat Wijnholt mijn terloopse opmerking heeft beperkt tot Suriname en
niet heeft laten uitwaaieren, want als ik het bijvoorbeeld over Indonesië met zijn van
oudsher gedifferentieerde adatrecht gehad zou hebben, zou ik mij nooit zo volmondig
over een westers georiënteerd eenheidssysteem hebben uitgelaten. Van de lessen van
professor Holleman over het adatrecht van Indonesië, die ik tijdens mijn
NICA-opleiding in Australië heb gehad, is bijna alles mij ontschoten, maar de essentie
daarvan, het respect voor een andere wijze van denken bij het oplossen van geschillen
tussen groepsgenoten, is me bijgebleven. Dat er achter dit prijzenswaardig betoon
van respect een fikse dosis paternalisme van het koloniale bestuur school is
onmiskenbaar, al is respect ook dan vele malen te verkiezen boven disrespect. Uit
wat ik in de kranten lees maak ik op dat op het ogenblik de gedachten hierover in
Indonesië nog volop in beweging zijn. Het lijkt wel in strijd met wat ik over Suriname
geschreven heb, als ik nu voor Indonesië de hoop uitspreek dat het niet tot een
rigoureuze oplossing overgaat en bij een nodig geachte modernisering de schade aan
de ziel - voor dat onmetelijke eilandenrijk kan ik beter spreken van zielen - weet te
beperken. Terug naar Suriname. Daar doet zich sedert de intrekking van de Aziatische
Huwelijksbesluiten het probleem niet meer voor. Het land leeft nu onder het stelsel
van rechtseenheid. Ook aan erkenning van het Bosneger-volksrecht wordt niet meer
gedacht. Gebeuren er op het gebied van het strafrecht ernstige overtredingen dan
worden die door de normale politie en justitie onderzocht en berecht. Zo ging het
ook toe in de tijd dat ik rechter was in het Derde Kanton en de zaken van het
binnenland onder mijn ressort vielen. Ik weet nog goed hoe ik voor het onderzoek
in een moordzaak in een dorp aan de Tapanahony, een rivier in het Zuid-Oosten van
het land, het opgraven van een lijk moest gelasten. Daar ging
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eerst een kroetoe, een vergadering met de kapitein en de andere functionarissen van
het dorp aan vooraf. Zo'n kroetoe duurde dan wel de hele dag. Het zou niet iets zijn
voor ongeduldige derde-wereldpolitici, die menen na een bliksembezoek oplossingen
te kunnen aandragen voor de problemen, waarbij medewerking van de direct daarbij
betrokkenen een eerste vereiste is. Maar het moet gezegd dat tijd in mijn geval geen
enkele rol speelde. Nadat de toestemming van de kapitein verkregen was en een
aantal dorpelingen ‘oloman’ door hem was aangewezen om het werk te verrichten,
kon aan de opgraving van het lijk worden begonnen. Dat laatste ging gepaard met
veel misbaar. Voortdurend riepen de gravers: ‘A no mi jere, na a bakra disi,’ ik ben
het niet hoor, het is de schuld van deze blanke. (Waarbij onder blanke iedere vanuit
Paramaribo gezonden overheidsdienaar wordt verstaan, ongeacht zijn huidskleur.)
De geest van de opgegraven dode heeft het gelukkig niet de moeite waard gevonden
om mij in de stille uren van de nacht ter verantwoording te roepen voor het verstoren
van zijn laatste rustplaats.
Aan een rechtszitting in het binnenland gaat een grondige voorbereiding vooraf.
Die lag in mijn ambtsperiode in handen van mijn griffier, Jules Welles. Hij was de
meest plezierige man om mee te werken en om samen op reis te gaan - wat in het
Derde Kanton geregeld moest gebeuren - alleen het slapen in zijn nabijheid, ook op
meters afstand, was geen pretje. Niemand kon zo snurken als hij, zelfs de grote
kikkers in het bosland, die een vervaarlijke keel kunnen opzetten, waren er niets bij.
Daar staat tegenover dat niemand zo'n tocht naar het binnenland beter kon organiseren
dan hij. Bovendien wist hij met mijn onuitgesproken wensen rekening te houden.
Onuitgesproken? Ik weet dat niet meer, het kan ook best zijn dat onze wensen gewoon
samenvielen, zodat er voor afstemmen op elkaar geen enkele noodzaak was. In ieder
geval wist Welles het altijd zo te regelen dat de Marowijne-tocht naar de Lawa en
de Tapanahony in de droge tijd viel, als het water in de rivier laag was, de rotsen
boven het water
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uitstaken en begroeid waren met het paarsige kumaru-nyanyan, terwijl het passeren
van de soela's, de stroomversnellingen, met de korjalen, ondanks de kundigheid van
de koela-mannen, de bestuurders, telkens weer adembenemend was. Het is een van
de mooiste tochten die een mens per korjaal over de rivier kan maken en Welles
voegde daar nog de extra dimensie aan toe door de zittingsdagen te laten samenvallen
met de volle maan. Omdat ik de tocht ettelijke malen in mijn leven heb gemaakt zonder dat de korjaal waarin ik zat wonder boven wonder ooit is omgeslagen - wisten
de Bosnegers die de korjalen bemanden precies aan welke pleisterplaatsen ik de
voorkeur gaf om de nacht door te brengen. Dat ging natuurlijk niet altijd op, want
als een van de heren een vrouw had in een dorp ergens aan de rivier, wist hij het
altijd zo klaar te spelen dat we daar tijdig voor het invallen van de nacht moesten
aanleggen. Daar moest zelfs de griffier Welles voor zwichten. In de korjaal waarin
wij voeren gingen, goed beschut in een blikken trommel tegen wateroverlast, de
toga's mee en verder een groen laken, een voorzittershamer en een portret van de
koningin. Het waren de onafscheidelijke attributen zonder welke een rechtszitting
zelfs in het bosland nauwelijks denkbaar zou zijn.
Zonder enige bemoeienis van overheidswege, behoudens dan de ernstige
overtredingen, spreekt de Granman, het opperhoofd van de stam, recht over zijn
onderhorigen. Daar kwamen wij in Paramaribo niet aan te pas. Ik bleef, met hoeveel
genegenheid ik de levenswijze van de Bosnegers bezag en hoe vriendelijk ik in hun
dorpen ook bejegend werd, een buitenstaander. Wat ik over hun beslechting van
geschillen en straftoemeting te weten kwam, putte ik uit gesprekken en geschriften
van personen die langere tijd onder hen geleefd hadden en die me niet allerlei onzin
op de mouw speldden. Problemen met gevangenissen en cellenbouw kennen ze in
het bosland in ieder geval niet, al kan het voorkomen dat iemand die van kwade
invloeden verdacht wordt, een zogenaamde wisiman, uit zijn dorp verstoten wordt
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en dan zo niet de dood, dan toch een kommervol bestaan tegemoet gaat.
Met die problemen heb ik wel te maken gehad toen ik in 1960 tot
procureur-generaal werd benoemd. Ik wist nog hoe mijn vader als kantonrechter zich
ergerde aan de wanstaltige toestand van de celruimte in het politiebureau van
Paramaribo. Geld voor verbetering was toen niet voorhanden. Mijn eerste taak in
mijn nieuwe functie was om daar wat aan te doen. Dankzij mijn goede
verstandhouding met de minister van Justitie, Shrimisier, van de VHP, de Verenigde
Hindoestaanse Partij, kwam er geld vrij voor een nieuw cellenhuis (dat inmiddels
alweer te klein is gebleken). Maar afgezien daarvan stond mij iets anders voor ogen.
De gevangenis was het oude Fort Nieuw Amsterdam in het district Commewijne,
een gebouw dat het verdiende om op een monumentenlijst te staan, daar niet van.
Nadat ik een bezoek aan de open gevangenis in Porto Rico had gebracht liet de idee
van een open gevangenis me niet meer los. De minister gunde mij de vrijheid om
een plan uit te werken, al kon het budget dat op de begroting voor het
gevangeniswezen stond slechts minimaal worden verhoogd. Het lukte ten slotte om
een uitgestrekt terrein op ongeveer tien kilometer afstand van Paramaribo te vinden,
dat aan het land toebehoorde, zodat er geen geld aan te pas hoefde te komen. De
bouwkosten werden tot een minimum teruggebracht ‘Build your own prison’ was
het devies en de eerste bewoners kregen de gelegenheid zelf hun barakken te bouwen.
Barakken die ruimte boden aan twintig personen. Eenzame opsluiting paste niet bij
de idee van een open gevangenis. Het was juist de bedoeling dat de gevangenen
zoveel mogelijk buiten de barakken werkzaam zouden zijn, bezig met landbouw,
verzorging van kippen en varkens of werkzaam in de timmerloods. Voor een echte
omheining was er geen geld, trouwens die diende nergens voor. Ontvluchten leek
geen reële mogelijkheid, omdat voor een ontsnapte gevangene vluchten naar een
naburig land weinig vooruitzichten bood. Opgepikt worden in Frans Guyana bete-
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kende opgesloten worden in ouderwetse vervallen gevangenissen die nog uit de tijd
van het bagno stamden. In Brits Guyana was de behandeling ook niet bepaald
zachtzinnig. Brazilië was uitgesloten. Hoewel het in het zuiden aan Suriname grenst
sloot het dichte oerwoud de beide landen van elkaar af. Dat alles maakte Santo Boma,
zo heette de open gevangenis, genoemd naar het terrein waar het op stond, tot een
te verkiezen verblijfplaats. Gevangenen die zich misdroegen liepen de kans
teruggestuurd te worden naar het Fort Nieuw Amsterdam, waar een veel strenger
regime heerste.
Bij de nieuwe aanpak paste evenzeer een herscholing van de cipiers. In de persoon
van Jacques Jessurun, een jurist die meer hield van zijn viool dan van het Wetboek
van Strafrecht, vond ik een medewerker die zich met hart en ziel aan deze taak wijdde.
Tegelijkertijd met het tot stand komen van Santo Boma kon het Fort Zeelandia dat
als Huis van Bewaring dienst deed worden ontruimd. Dit uit de zeventiende eeuw
stammend fort, een waar pentagon, kreeg een passende bestemming. Het Surinaams
Museum werd, na een grondige restauratie, daarin ondergebracht. Doordat ik in het
bestuur van het museum zat kon ik van mijn beide hoedanigheden gebruikmaken
om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het museum was op weg om
onder leiding van de populaire Jimmy Douglas, die een open oor had voor adviezen
van deskundigen, een pronkstuk in de West-Indiën te worden. Jammer genoeg moest
het in 1980, na de coup van de sergeanten in allerijl worden ontruimd. Het blijft voor
mij de plek waar vijftien voortreffelijke Surinaamse burgers in de nacht van 8 op 9
november 1982 op lafhartige wijze door de militairen zijn omgebracht. Het is
desondanks verheugend dat het museum in 1994 weer terug kon keren naar het Fort
Zeelandia. Voor zover ik weet pronkt alleen Fort de France, de hoofdstad van het
eiland Martinique, in deze contreien met een oud fort dat tot museum is omgebouwd.
Zij waren daar, toen ik het bezocht, wat trots op een mij tot dusver onbekend
wapenfeit: Michiel Adriaanszoon de Ruyter moet in de wate-
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ren nabij het eiland door een Franse vloot zijn verslagen.
Ik heb nog het genoegen gehad om een gezelschap Israëlische ontwikkelingswerkers
in Santo Boma te mogen ontvangen. Na de rondleiding vroeg ik het hoofd van de
missie wat er nog aan ontbrak. ‘Een bloementuin’ was het antwoord. Ik vatte het
toen als een compliment op, maar misschien school in die woorden een milde kritiek
op een te ver doorgevoerde idealistische aanpak, die trouwens ook bij de bevolking
aanvankelijk op onbegrip stuitte. Hotel Santo Boma heette de open gevangenis in de
volksmond.
Het is verwonderlijk hoeveel iemand in een klein land waar hij zo'n beetje een
manusje-van-alles is kan doen. Dat slaat op allerlei gebied, sociaal, kerkelijk,
muzikaal, literair, er is totaal geen houden aan, het is een soort verhevigd amateurisme
waar je helemaal in kan opgaan. Tot je op een gegeven ogenblik er niet meer zeker
van bent of je binnen de eigen professie wel aan de hoge eisen die daaraan vastzitten
voldoet. Je wilt jezelf toetsen aan die veronderstelde hogere eisen, je hebt alles wat
in je zit gegeven, je voelt je van binnen leeg en uitgehold. Dat is het moment dat je
begint te verlangen naar iets groters, meeromvattends dan de kleine kring waarbinnen
je je beweegt en werkt, het applaus dat je oogst bevredigt je niet langer, je wilt erachter
zien te komen of je je ook in de grote wereld staande kunt houden. Er zijn vele
motieven te noemen waarom ik, toen ik vijftig was, Suriname heb verlaten. Vaak
wordt het mij gevraagd en dan geef ik meestal een nietszeggend antwoord waar
niemand veel wijzer van wordt. Per slot van rekening was het in Suriname, toen ik
er in 1964 wegging, goed leven. Ik had een prettig huis aan de rivier, vrouw, drie
kinderen, een goede betrekking. Als PG had ik geen onmin met de regering, niemand
wilde me weg hebben. De redenen, die de latere massale volksverhuizingen naar
Nederland op gang hebben gebracht ontbraken toen nog, ze waren althans nog niet
aan de oppervlakte gekomen. Was het werkelijk de behoefte om mijzelf te toetsen
aan de maatstaven die in Nederland in de juristerij golden? Of was het een
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zekere lang bedwongen onrust die weer naar boven kwam en om verandering vroeg?
Kwam het misschien omdat ik niet wilde dat mijn kinderen net als ik op jeugdige
leeftijd naar Nederland zouden moeten gaan om dan dezelfde kilte te verduren die
ik toen onderging? Was het omdat mijn huwelijk dreigde vast te lopen en een nieuwe
impuls nodig had? Het wordt tijd dat ik daarop een behoorlijk antwoord geef, maar
nog altijd weet ik het niet Ik hield het erop dat ik wegging omdat ik vond dat een
jurist uit een niet blanke bevolkingsgroep aan het hoofd van het Departement van
Justitie moest komen te staan. De PG was in die dagen een vrij machtig man, onder
wie behalve het Openbaar Ministerie ook de politie, de inlichtingendienst, de
wetgeving en het toelatingsbeleid ressorteerden. Achteraf bezien geloof ik niet dat
dat de ware reden kan zijn geweest. Suriname werd in 1964 al lang niet meer door
een blanke bovenlaag overheerst. Eerder was het tegendeel het geval. En juist ik had
van harte deelgenomen aan het proces van surinamisering, wat met zich meebracht
dat in allerlei functies die vroeger door blanken - meest Hollanders - werden vervuld
nu landskinderen de opengevallen plaatsen innamen. En wie waren dat anders dan
vogels van diverse pluimage, zwart, geel, bruin, dikwijls een mengeling, een melange
van dit en dat. Surinamers gebruiken liever het beeld van een mamio, een lappendeken,
een zachtzinnige benaming die de eenheid van de verschillende lappen, de
bevolkingsgroepen, moet suggereren. Ik geloof niet dat ik al die tijd zo altruïstisch
bezig ben geweest om mijzelf te elimineren, ik denk eerder dat ik een ‘es ist
erreicht'-gevoel had en ik wat anders wilde nu het nog kon. Het nemen van zo'n
besluit om je in Holland te vestigen betekende trouwens niet het afbreken van een
relatie met Suriname. De magneetwerking bleef nog jaren duren, totdat...
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De Ontgoocheling
... de coup van de sergeanten op 25 november 1980 voor mij het beeld van Suriname
verduisterde. Ik was nog maar een paar maanden tevoren met vakantie daar geweest
en was met bevreemding er getuige van hoe het functioneren van het democratisch
bestel was vastgelopen. Door het voortdurend ontbreken van het benodigde quorum
in de Staten, het parlement, kon er niet meer vergaderd worden. De politieke onwil
van de twee grote partijen, de NPS de Nationale Partij Suriname, min of meer de partij
van de creolen, en de VHP, de Verenigde Hindoestaanse Partij, zoals de naam al zegt
de partij van de Hindoestanen, deed het raderwerk al maanden stilstaan. De President
van de Republiek, Johan Ferrier, kon er maar niet toe overgaan om een einde te
maken aan deze patstelling en de Staten te ontbinden. Misschien kwam het door deze
verlammende situatie dat een groot deel van de bevolking de coup met gejuich
begroette. Wat waren zij trots op ‘Onze Jongens’ die voor het eerst een revolutionaire
daad hadden gesteld. De coup die, na de beschieting van het Hoofdbureau van Politie,
korte metten met het vigerend regeerapparaat maakte, was van eigen bodem, heel
iets anders dan de onafhankelijkheid die toch vooral als een op geld waardeerbaar
geschenk vanuit Den Haag was ervaren. Vergeten werd gemakshalve dat ook de
afgezette regering en het hele daarbij behorende politieke bestel met partijen die
voornamelijk op etnische basis gegrondvest waren, eveneens produkten van eigen
bodem waren. Ik was al weer hoog en droog in Amsterdam toen de coup plaatsvond
en mijn afkeer van dit militaire gedoe deelde ik met weinigen. Uit de berichten die
mij bereikten maakte ik op dat een groot aantal van de nationalistische republikeinse
voorlieden en dichters van het eerste uur zich achter de coup geschaard hadden. Ik
noem maar een paar namen, Eddie Bruma, Robin Ravales (de
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dichter Dobru), Jozef Slagveer. Ik kende ze allen persoonlijk, Dobru rekende ik zelfs
tot mijn jongere vrienden. Ik zag in hem het prototype van de jonge idealist die vol
overtuiging maar weinig kritisch naar nieuwe horizonnen zocht en telkens als hij een
van eenheid en broederschap getuigend gedicht schreef daarin ook onvoorwaardelijk
geloofde. Ik heb ergens geschreven dat niet de politici maar de dichters Suriname
rijp hebben gemaakt voor de zelfstandigheid. Zij begeleidden het groeiproces, de
bevrijding van binnenuit, zij slaagden erin de eigen Kra, onvertaalbaar, zoiets als de
ziel, van het volk te ontdekken en te verwoorden. Door het ontbreken van kritische
zin kreeg het gevoel, dat de aanzet moest geven maar vooral niet moest gaan
overheersen, de overhand boven het nuchter, boekhoudkundig verstand, een
behoorlijke winst- en verliesrekening werd niet opgemaakt. Ik weet nog hoe Dobru
mij na een bezoek aan Noord-Korea, na Cuba een aantrekkelijk pelgrimsoord, opbelde
en we samen in Americain gingen eten. We zaten aan het raam, Dobru was nog vol
van wat hij daar allemaal had gezien en meegemaakt. Op een gegeven ogenblik stond
hij van tafel op en begon hij met zijn welluidende stem, waarmee hij in Suriname
altijd een gehoor wist te boeien, een lofzang op de grote leider Kim-Il-Sung te
declameren.
De ommekeer kwam na de weerzinwekkende moord op vijftien vooraanstaande
landgenoten in de nacht van 8 december 1982. De schok was groot, zo'n koelbloedige
slachting was in Suriname tot aan dit moment onvoorstelbaar, dat was niet Surinaams
werd er gezegd, alsof er voor Suriname andere maatstaven golden dan voor de rest
van de wereld. Toen deze moordpartij korte tijd later gevolgd werd door een andere,
maar nu op een aantal Bosnegers in het dorp Moiwana, werd die uitlating niet meer
gehoord, het ongestraft moorden was inmiddels deel geworden van het eigen
leefpatroon. Wat zich op 8 december afspeelde had natuurlijk een voorgeschiedenis.
De luitenant Rambocus, die onverrichterzake een poging tot omverwerping van het
Bouterse-regime had gedaan, werd berecht voor de krijgsraad. Een samenstel
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van vier advocaten, die elk een onderdeel van het verweer op zich hadden genomen,
verdedigde hem. Diezelfde nacht, dus nog voor de uitspraak gevallen was, werden
ze met elf anderen van huis gehaald, naar het Fort Zeelandia, dat als gevangenis
dienst deed, gebracht, ondervraagd, gemarteld en vermoord. Onder de slachtoffers
bevonden zich de oud-minister van Justitie Eddie Hoost, een verklaard tegenstander
van de doodstraf, en Harold Riedewald, beiden advocaat, die de verdediging samen
met twee anderen op zich hadden genomen. Het waren vrienden van me, ik had ze
op de Rechtsschool, toen er nog geen universiteit was, zelf opgeleid. Beiden waren
ze ook lid van het toneelgenootschap Thalia waar ik voorzitter van was. Hoost,
ernstig, bedachtzaam, Riedewald, opgewekt, met een opvallend groot acteertalent.
Bij mijn weten was het nog niet eerder voorgekomen dat de machthebbers, waar ter
wereld ook, de verdachte te zamen met zijn verdedigers hebben vermoord. Er zijn
gruweldaden in deze wereld die niet vergeten mogen worden, dit is er één van. De
moord op de vier advocaten doet sterk denken aan die op drie rechters van het
Hooggerechtshof in Ghana, het enige Afrikaanse land dat in Suriname, vanwege de
oorsprong van de aangevoerde slaven, als geliefd referentiekader dient. In juni 1982,
zes maanden na de coup van Flight Lieutenant Rawlings die hem aan de macht bracht,
werden de drie vanuit hun huizen ontvoerd. Hun verkoolde lijken werden wat later
dicht bij het terrein voor schietoefeningen van het leger gevonden. Het grote verschil
tussen de beide moordpartijen is wel dat in Ghana, dankzij de grote opschudding
onder de bevolking, een Bijzondere Onderzoeks-Commissie in het leven werd
geroepen. Een rechtbank achtte vijf personen onder wie een lid van Rawlings'
Voorlopige Regering, schuldig en veroordeelde hen ter dood, al bleef de hoofddader
en aanstichter tot de moorden vermoedelijk buiten schot.
In Suriname daarentegen is er nog altijd geen onderzoek naar de moorden ingesteld,
laat staan dat er van een berechting sprake is. Kort nadat het bericht van het drama
in Neder-
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land bekend werd is er een herdenkingsdienst in de Mozes en Aäronkerk te
Amsterdam gehouden. Een van de sprekers was minister Den Uyl, onder wiens
bewind Suriname zijn onafhankelijkheid verkreeg. De tranen biggelden hem over
de wangen toen hij het gehoor toesprak. Toen De Balie in Amsterdam mij uitnodigde
een semi-documentaire over een brok contemporaine geschiedenis te schrijven nam
ik dat verzoek met beide handen aan. Het werd De Tranen van Den Uyl. Als
voorleesproduktie werd het op 8 december 1987 eenmaal in De Balie opgevoerd
onder regie van Peter de Baan. Ik heb de figuur van Jozef Slagveer, een nationalistisch
ingestelde journalist/dichter tot spil van het stuk gemaakt. Slagveer die onmiddellijk
na de coup zich solidair met de sergeanten verklaarde en als het ware de spreekbuis
van het nieuwe regime werd begon al vrij gauw daarna de ware op macht beluste
aard van ‘Onze Jongens’ te doorzien. Dat heeft ertoe geleid dat hij tot een van de
slachtoffers van 8 december is gaan behoren. Tegelijkertijd heb ik uit respect voor
de moed en adeldom van de verdachte en zijn advocaten een beknopte authentieke
weergave van de rechtszitting ingelast. Om niet alle vier verdedigers aan het woord
te laten heb ik de quintessens van hetgeen zij aanvoerden door de advocaat Hoost
laten zeggen. De tekst zoals in het programmaboekje opgenomen volgt hier.
Rechter:
Uw naam, leeftijd en beroep.
Verdachte:
Soerindre Rambocus, oud 23 jaar, officier, zonder beroep.
Rechter:
U hebt in februari met wijlen Professor Oemrawsing politieke gesprekken
gevoerd?
Verdachte:
Ja, meneer de president
Rechter:
Waarover gingen die gesprekken?
Verdachte:
De gesprekken gingen over de toenmalige en de huidige situatie. De
onderdrukking van de mensenrechten en andere slechte omstandigheden.
Rechter:
Zijn jullie overeengekomen om hieraan iets te doen?
Verdachte
Wij zijn toen overeengekomen om pogingen te onderne-
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men om in elk geval de democratie en het respecteren van de grond- en
de mensenrechten te doen herstellen.
Rechter:
Wat waren, hielden die afspraken in?
Verdachte:
Die afspraken hielden in om de democratie te herstellen door die instanties,
die de democratie vernietigd hebben uit te schakelen.
Rechter:
Uit te schakelen. Hoe dachten jullie die instanties uit te schakelen?
Verdachte:
Nou, de belangrijkste instantie die op dit moment het volk onderdrukt, dat
is de legerleiding. En wij dachten door de legerleiding gevangen te nemen
en de militaire objecten te bezetten er in elk geval een situatie zou ontstaan
waarbinnen het volk in vrijheid zou kunnen handelen. Dan zouden
verkiezingen kunnen worden gehouden en de grondwet weer in werking
worden gesteld.
Rechter:
Hoe hadden jullie gedacht de legerleiding gevangen te nemen?
Verdachte
Gewoon, gevangen.
Rechter:
Maar je kunt iemand... hoe neem je iemand gewoon gevangen? U ging
ervan uit dat uw organisatie zo perfect in elkaar zat dat er geen
mogelijkheid was voor verzet?
Verdachte:
Wanneer ik op korte afstand van iemand sta en ik houd hem een wapen
voor, dan, tenminste als hij verstandig is, verzet hij zich niet. En wij nemen
aan dat de legerleiding verstandig is.
Rechter:
Ik kom nu terug op de gesprekken die u met professor Oemrawsing hebt
gevoerd. Kunt u nader ingaan op de inhoud van de gesprekken.
Verdachte:
Wij bespraken de politieke situatie, hij gaf aan op welke wijze de
democratie verkracht werd en ik van mijn kant beaamde dat er een
onaanvaardbare situatie in het land bestond. Een situatie waarbij er geen
uitzicht op verbetering was, omdat er geen enkele instantie was aan wie
het militair gezag verantwoording
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verschuldigd was. Ik heb toen een vergelijking gemaakt, dat is ook een
van de redenen waarom ik mij geschaard heb achter professor
Oemrawsing. Ik heb hem voorgehouden dat de argumenten die momenteel
worden gebruikt door de machthebbers om de democratie te bestrijden,
in grote lijnen dezelfde argumenten zijn die in de jaren voor 1863 gebruikt
werden om de afschaffing van de slavernij te voorkomen. En dat het volk
in deze situatie met deze argumenten van zijn vrijheid beroofd was.
Rechter:
Bent u ervan overtuigd dat uw actie het enige middel was om tot realisering
van uw doelstellingen te komen?
Verdachte:
Op grond van kritiek op de situatie ben ik uit het leger gezet en
aangehouden geweest. Mijn opmerkingen werden gekwalificeerd als
negatieve uitlatingen. In de regeringsverklaring van 1 mei 1980 was
beloofd dat er in 1982 verkiezingen zouden worden gehouden. Gaandeweg
werd duidelijk dat er op geen enkele manier werd gewerkt aan het
realiseren van deze belofte. Integendeel, door het militair gezag zijn er
uitlatingen gedaan dat er voorlopig geen verkiezingen komen. Er werd
gewerkt aan een junta-model. Dat betekende voor mij dat men werkte in
de richting van een dictatuur, voor zover die nog niet aanwezig was.
Oprechte Surinamers die zich inzetten voor herstel van de democratie
werden aangehouden, opgesloten en mishandeld. Dat was dan ook de
reden dat op een bepaald moment geen andere uitweg overbleef dan tot
actie over te gaan.
Rechter:
Ik heb verder niets te vragen. Het woord is nu aan mr Hoost voor het
voordragen van zijn verdediging.
Hoost:
Meneer de president, mijne heren leden van de krijgsraad, het is in dit
proces van het allergrootste belang om na te gaan, welk gezag wij op 11
maart 1982 in Suriname hadden. Was er toen sprake van een gezag dat
gebaseerd was op de wet of hadden we toen een situatie waarbij enkele
militairen de staatsmacht naar
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zich toe hadden getrokken en de macht met uitsluiting van anderen
uitoefenden? In het Wetboek van Strafrecht staat duidelijk aangegeven
wat moet worden verstaan onder wettige regeringsvorm of het in Suriname
gevestigd gezag. Het hoeft geen betoog dat de wetgever een democratische
rechtsstaat voor ogen heeft gestaan. Het behoeft evenmin betoog dat we
momenteel niet kunnen spreken van een rechtsstaat. Op 25 februari 1980
werden de verkiezingen, die een maand later zouden worden gehouden,
afgelast, de regering werd naar huis gestuurd, het parlement uiteengejaagd.
Op 13 augustus daaropvolgend werd de toenmalige president ontslagen
en de grondwet opgeschort. De staat, die bedoeld wordt in het Wetboek
van Strafrecht, hield op te bestaan. De cruciale vraag is of men het misdrijf
van samenspannen tot omverwerpen van het in Suriname gevestigd gezag
pleegt, indien men handelt tegen de veiligheid van een militaire dictatuur.
Het is ook niet zo dat de militaire machthebber kan aantonen dat hij zoveel
maatschappelijk support geniet in dat hij krachtens mandaat van het volk
zijn macht uitoefent. Integendeel, de pseudo-revolutie, die momenteel
wordt gepropageerd, slaat niet aan.
Wanneer de regeermacht uitsluitend door het militair gezag wordt
uitgeoefend en alle macht bij dat gezag berust, dan spreken wij van een
militaire junta. Het is ondenkbaar dat de krijgsraad een militaire junta
zal beschouwen als een legitieme regeringsvorm van Suriname. Een
dergelijke beslissing zou in strijd zijn met wat in de rechtsovertuiging van
ons volk leeft, zoals gebleken is bij de recente massale openbare
samenkomsten en eisen dat het militair leiderschap moet worden
losgekoppeld van het politiek leiderschap. Het streven van de verdachte
om de democratische rechtsstaat te herstellen was enkel gericht op het
voorbereiden van staatkundige veranderingen in algemene zin.
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Ten slotte doe ik een beroep op noodweer. Rambocus en de zijnen hebben
gehandeld ter bescherming van de rechtsstaat die momenteel aangerand
is en waarvan de aanranding steeds voortduurt. Wie is er vermoord, wie
is er doodgeslagen? Het antwoord hierop kan ik u wel geven, maar de
schuldigen staan zeker niet hier.
Meneer de president, mijne heren leden van de krijgsraad, ik concludeer
dat de ten laste gelegde handelingen niet strafbaar zijn gesteld in het
Wetboek van Strafrecht en dat mijn cliënt daarom van alle rechtsvervolging
moet worden ontslagen.
Rechter:
Het laatste woord is aan de verdachte.
Verdachte:
Ik richt mij niet alleen tot u, meneer de president, leden van de krijgsraad,
omdat deze berechtigingsprocedure niet alleen mij treft, maar allen in dit
land zal raken die vrijheid en democratie wensen. Ik doe dit omdat elk van
ons de plicht heeft de toorts van de vrijheid te dragen totdat ons ideaal,
de vrijheid van dit volk en deze natie, bereikt zal zijn. Desnoods met
opoffering van onszelf. Een eenmaal verworven vrijheid zal nooit
ontvreemd mogen worden, noch door buitenlandse mogendheden, noch
door eigen machten en krachten. Uit de recente geschiedenis is ons allen
bekend hoe de parlementaire democratie hier heeft gefunctioneerd. Waarbij
wij een misverstand uit de wereld willen helpen, dat niet de systemen
onjuist zijn geweest, maar de mensen die er inhoud aan moesten geven.
Democratie veronderstelt het bestaan van rechtsregels, voor iedereen in
gelijke mate na te leven, zij geeft wel veel vrijheden, behalve die om de
democratie omver te werpen. Niemand kan gedwongen worden tot
samenwerking, die tot zijn eigen ondergang of slavernij leidt.
(geroezemoes)
Rechter:
(slaat met de hamer op de tafel) Stilte, stilte. Anders ben ik genoodzaakt
de zaal te doen ontruimen. (Tot verdachte) Gaat u door, verdachte.
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Verdachte:
Ik heb niets meer te zeggen.
Heb ik hier te lang bij stilgestaan? Horen de woorden van anderen in een egodocument
thuis? Waarschijnlijk niet. Dat ik het desalniettemin doe komt omdat dit mij de
gelegenheid geeft om de stem van een ander, minstens even waar Suriname te doen
horen.
Het is verdrietig om te ervaren hoe sommige beminnelijke personen op het gebeuren
van 8 december hebben gereageerd. Zo schreef Nola Hatterman, de Amsterdamse
negro-fiele schilderes, die meer dan wie ook van Suriname hield en er ook blijvend
was komen wonen, mij met een verwijzing naar de Franse revolutie dat daar nu
eenmaal slachtoffers bij moeten vallen. Ik heb haar brief, die ook andere doodgewone
zaken aan de orde stelde, niet beantwoord. Misschien is het toch waar dat liefde blind
maakt.
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Kwatrijnen
Wat heeft mij ertoe gebracht om kwatrijnen te gaan schrijven? Zoals op de meeste
vragen die speuren naar beweegredenen die niet expliciet zijn aan te geven, kan ik
hierop geen afdoend antwoord geven. Wel kan ik aanvoeren dat ik al vrij vroeg er
plezier in had om verzen te schrijven en ze gedrukt te zien. Op het gymnasium in
Alkmaar waar ik grote moeite met wiskunde had uitte zich dat in een verzuchting,
waarvan de eerste regels luiden:
Ik zit gebogen over kegelen en bollen
als vlinders dartelen ze om me heen,
we spelen krijgertje, ik moet ze pakken,
maar ik ben traag en pak er vast geen een.

Niet diep genoeg gebogen vrees ik, want op mijn eindexamen behaalde ik enen voor
stereometrie en voor algebra, hetgeen een herexamen tot gevolg had. Daartegenover
stond evenwel een vijf, het hoogste cijfer, voor mijn opstel Nederlands over egoïsme.
Een snier is hier niet op zijn plaats. Het was geen vrije keus, ik mocht kiezen tussen
vijf onderwerpen. (Wat jammer dat je zo'n persoonlijk geschrift niet terugkrijgt.
Indien ongeschonden bewaard zou het prachtig hebben gepast bij dit ego-document.)
Het vers dat enige schimpscheuten van mijn wiskundeleraar Keyman uitlokte werd
opgenomen in Rostra Gymnasiorum, een blad voor de gezamenlijke gymnasiasten
van Nederland. Volledigheidshalve kan ik vermelden dat ik bij mijn herexamen, mijn
score, mijn gemiddelde voor wiskunde dus, voor honderd procent verbeterde. De
één voor stereo bleef een één, die voor algebra werd een drie. Opgelucht verliet ik
Alkmaar om er in geen jaren meer terug te keren.
In een schoolvakantie heb ik een wandeltocht door de Eifel
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gemaakt samen met mijn neef Willy Pos, de latere directeur van de Amsterdamse
toneelschool, en zijn vrienden Lou en Sally de Jong en Theo van Raalte, allemaal
leerlingen van het Vossiusgymnasium. We sliepen in jeugdherbergen waar er 's
avonds na het eten onder leiding van de jeugdherbergvader of -moeder gezongen
werd. Natuurlijk moesten de leerlingen van het Vossius ook iets ten beste geven,
waar ik me dan, voor zover ik de woorden en de wijs kende, bij aansloot. Wat hun
bijdrage aan dit muzikale deel van de avond was weet ik niet meer. Het enige detail
dat me van deze wandeltocht is bijgebleven is de ontmoeting met een spraakzame
marskramer, die tot mijn verbazing Rothschild heette en zich zorgen maakte over de
toekomst van de joden in Duitsland. Dat was ongewoon, joodse jongens als we alle
vijf waren, klonk het in onze oren toch schromelijk overdreven, Hitler was toen nog
een grote onbekende. Voor het overige was het een genoeglijke, zorgeloze tocht. 's
Avonds, als ik mij los kon maken van het communale gezang, kon een verlaten
pleintje mij in een romantische stemming brengen. Hiervan getuigt dit:
De maan
een kerkje
en een oude man
mooi is de maan
mooi is het kerkje
mooi is de oude man
mooier nog is de schoonheid
van maan, kerkje en oude man.

Deze regels heb ik voor me gehouden. Waarom ik ze onthouden heb zou ik niet
kunnen zeggen. Nu ik ze opschrijf en erover nadenk zie ik er een aanloop in tot een
samenvattend, kosmologisch denken dat verder reikt dan één en één is twee. Ik was
in die tijd in de ban van J.C. van Schagens pantheïstische Narrenwijsheid. De regels
‘Ik had God en de wereld lief. Toen sprong mijn bretel los.’ verbraken voor mij het
ingedamde van
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de poëzie. Ze hebben mij bovendien op het spoor gebracht van een levensopvatting
die me erg aansprak. Nog altijd citeer ik te pas en te onpas zijn: ‘Ik ga maar en ben.’
In Leiden zal ik voor het studentenweekblad Virtus geregeld verzen inzenden. Al
spoedig word ik dan lid van de redactie. Hoeveel redactievergaderingen, beurtelings
in de kamer van een van de leden onder het genot van een goed verzorgde borrel,
heb ik niet bijgewoond, hoeveel verzen heb ik niet laat op donderdagavond geschreven
en dan op de vrijdagmiddagen voorgelezen en overlegd. Toch hebben een groot
aantal zelfs dat stadium niet bereikt. Toen ik na de oorlog in januari 1948 naar Holland
terugkwam vond ik in de bundel Leidse Studentenpoëzie, die zonder dat ik er iets
van wist was uitgekomen, twaalf van mijn verzen afgedrukt. Plus een lovende recensie
in de NRC die een vriend voor mij had uitgeknipt. Twee verzen moeten tot de
verbeelding van mijn medestudenten hebben gesproken. Want nu nog kan het
gebeuren dat een heer, die ik vanwege zijn gevorderde leeftijd nauwelijks meer
herken, mij aanspreekt met de dichtregel
Annie-Marie heeft met haar mooie ogen
haar man en minnaar beî bedrogen

of, met een ondeugende twinkeling vanachter de brilleglazen, met de aanhef van de
Repelsteeltje-aria
Ik klim
overal in.

Het is mogelijk dat ik daardoor op de idee ben gekomen dat dichters in het collectieve
geheugen voornamelijk voortleven door slechts enkele regels.
Ik verbaas mij erover dat er voor de televisie geen quiz of hoe zoiets ook heten
mag wordt gehouden, waarbij aan de deelnemers gevraagd wordt uit het hoofd regels
van bekende dichters te citeren. Waarschijnlijk is dat niet praktisch uitvoer-

Hugo Pos , In triplo

189
baar, want de juryleden zouden dan over een fenomenale kennis van de poëzie moeten
beschikken om stante pede het goed of fout te kunnen uitspreken. Maar toch, ook
zonder quiz blijven de namen van de dichters in den volke alleen levend als er telkens
en telkens weer een regel van hen wordt aangehaald. Nu moeten we het tot vervelens
toe doen met de overbekende regels van Bloem en Vasalis in de
overlijdensadvertenties, sedert zijn dood ook met Luceberts Alles van waarde is
weerloos. Ik schrijf dit in Groet en neem me voor naar Bergen te fietsen en Michael
Valeton van de Eerste Bergensche Boekhandel te vragen in welke dichtbundel deze
regel voorkomt, omdat zij op het eerste gezicht en uit zijn verband gerukt net zo goed
een stelling bij een antroposofisch proefschrift zou kunnen zijn.
Mijn relatie met Valeton is al van oudere datum. Doordat mijn gezin al meer dan
vijfentwintig jaar een zomerhuisje in Groet bij Schoorl betrekt, kom ik op gezette
tijden in de boekhandel. Dat heeft ertoe geleid dat Valeton in de in de huisdrukkerij
vervaardigde serie Verdichte Heerlijkheid een door mij gemaakte keuze uit mijn
studentenpoëzie heeft uitgegeven onder de titel Ik klim overal in. Ik moet eerlijk
bekennen dat ik bij die gelegenheid de verleiding niet heb kunnen weerstaan een
later geschreven vers ertussen te voegen, door welke onbetamelijke handeling ik,
naar ik hoop, de kopers van het boekje eer een plezier dan kwaad heb gedaan.
Spielerei of niet, het schrijven van deze studentenpoëzie hield me bezig en het
noemen daarvan hoort in dit ego-document thuis, omdat daarin bepaalde gevoelens,
gedachten en stemmingen zonder vooropgesteld doel zijn geregistreerd. Want naast
al het zorgeloze, romantische en overdreven treurige dat studentenpoëzie zo vaak
kenmerkt en bij mij ook volop aanwezig was, klonk een enkele maal ook de reactie
op wat om ons heen in de wereld aan het gebeuren was door.
Het lied van Orbo Orbini begint zo:
We hebben slechts in brute kracht geloofd,
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Orbo Orbini, jij was onze hoop

om dan over te gaan in
Orbo Orbini, was je dan geen held,

en vervolgens de afgang van de partner te bezingen.
Een NSB-blaadje nam het in zijn geheel over als schoolvoorbeeld van
saloncommunisme, waarna Virtus dat artikel weer als voorbeeld van hun wijze van
denken overnam.
Pornografische verzen hield ik in mijn la. Het moeten er hoogstens vier of vijf zijn
geweest. Een ervan herinner ik mij nog:
Marie, als straks je lange hare haren
ontbonden liggen langs je lijf
en als mijn handen daarin dwalen
dan wordt mijn lid zo stijf, zo stijf,
dat als ie kon
hij tot 't plafond
zijn roze hoofd zou willen heffen.
Marie, Marie zullen we effe.

In de oorlog is er van gedichten schrijven niet veel gekomen. Evenmin van het lezen
ervan om de eenvoudige reden dat de bundels daar waar ik was meestal niet voorradig
waren. Wel heb ik, toen ik als kanonnier op de koopvaardij dienst deed - vier uur
op, vier uur af - als het sluitstuk van het kanon open was vaak een van die kleine
rode boekjes met een tragedie van Shakespeare in de loop van het kanon gelegd. Dat
konden ze - de stuurman en de kapitein - van de brug af niet zien. We waren maar
met z'n tweeën, Dim Vermeulen en ik en Shakespeare bezorgde me overdag tijdens
het lange monotone over de oceaan turen onder de hete zon een welkome afleiding.
In de oorlog wordt de meeste tijd voor de soldaten na hun training besteed aan
eindeloos wachten tot er iets gebeuren gaat. Dat maakt dat de soldaat haakt naar het
moment waarop
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hij wordt ingezet, de sleur wordt doorbroken. Zijn onwerkelijke leven als soldaat
krijgt dan pas werkelijke zin. In de lange tussenperiode moet er angstvallig voor
gezorgd worden dat de apathie niet toeslaat. Dat begreep de Amerikaanse legerleiding
beter dan wie dan ook. Op Biak, het eiland in Nieuw Guinea, dat in 1944 door
MacArthur op de Japanners veroverd werd en in korte tijd tot een groot legerkamp
was opgebouwd, waren er zeker wel twintig openluchtbioscopen. Het doek was gauw
gespannen en een ieder die wilde kijken sjouwde zijn eigen bankje mee. Een Japanner
die zich in de bossen schuilhield heeft wekenlang vanuit zijn eenzame schuilplaats
vanachter het doek van de Amerikaanse films kunnen genieten. Ik weet dat omdat,
toen hij gevangen was genomen, er een dagboek op hem gevonden werd, waarin hij
bijgehouden had wat hij gezien had en welke actrices hem het leven hadden
veraangenaamd. Het waren trouwens niet alleen films die de soldaten moesten
bezighouden, ook bekende comedians zoals Bob Hope en sexy lady crooners kwamen
in hoogst eigen persoon optreden. Dan was er, en dat moet met ere vermeld worden,
een rondrijdende bibliotheek. Je kon daar boeken in van die slappe kaften krijgen
die je niet terug hoefde te brengen. Ik was in die tijd, deel uitmakend van het
NICA-detachement, toegevoegd aan de Amerikanen en kon dus van al die voorrechten
profiteren.
Als ik nu terugdenk aan wat ik tijdens de oorlog gelezen heb en onder welke
omstandigheden dat gebeurde, dan springen een paar momenten duidelijk naar voren.
In de duinen aan het strand bij Duinkerken, toen bleek dat het niet mogelijk was om
met de Engelsen mee over Het Kanaal te gaan, van Bernard Shaw A Black Girl in
Search of God en van Michael Arlen The Nightingale of Berkely Square. Het waren
boeken die de Engelse soldaten in hun overhaaste aftocht naar de kust hadden
weggeworpen en die ik had opgeraapt. Dan Hamlet, Macbeth en King Lear tijdens
het varen over de Caribische zee. Saroyan, Louis Bromfield en Scott Fitzgerald op
Biak. Het zullen er wel meer zijn geweest, maar die zijn mij bijgebleven.
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Zoals ik ook nog weet dat ik in Suriname tijdens mijn officiersopleiding een lezing
over Jan Greshoff voor de bond van Hervormde huisvrouwen heb gehouden, hetgeen
erop wijst dat ik daar over een paar van zijn boeken en de gedichtenbundels de
beschikking moet hebben gehad. Ik had trouwens vroeger een goed geheugen voor
poëzie. Wel betrap ik mij achteraf op een paar slordigheden die ik me in de loop der
jaren zo eigen heb gemaakt dat het me moeite kost om ze te moeten corrigeren. Het
liedje begint eentonig te worden, de vijf voor Nederlands verdien ik allang niet meer.
Op het gymnasium al bewonderde ik Marsman. Het gedicht ‘Lex Barbarorum’ met
de slotregels
Allen die wegkwijnen aan een verdriet
verraden het, maar dat wil ik niet

werd een van mijn lievelingsgedichten. Maar wat heb ik ervan gemaakt? Niks geen
wegkwijnen, dat vond ik blijkbaar zonder dat ik er erg in had te weeïg, te sikkeneurig,
lijden werd het. En zo is ‘allen die lijden aan een verdriet’ mijn strikt persoonlijke
versie van Marsman geworden.
Als de oorlog voorbij is en ik in 1950 goed en wel met mijn gezin in Suriname zit is
er ook meer tijd om te lezen. Jaap le Poole, een vriend uit mijn studietijd, groot man
uit het verzet, stuurt me vanuit Nederland geregeld boeken en tijdschriften toe. Nu
ik Jaap zijn naam noem moet ik er wel even over uitweiden. Hij bezat wat zijn vrouw
Corrie een profetische blik noemt. Twee bekende voorbeelden: als een van de weinige
overheidsdienaren - er waren er meer dan tweehonderdduizend - weigerde hij in
oktober 1940 de niet-joodverklaring te tekenen, wat zijn ontslag bij de Octrooiraad
met zich meebracht. (Na de oorlog kleineerde hij dit moedige gebaar door te
benadrukken dat hij zich dat kon permitteren omdat hij in goeden doen was.) En als
lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid kwam hij in aanvaring met
Drees over het
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Indië-beleid. Op 18 mei begon de tweede politionele actie en de dag daarop bedankten
hij en Corrie voor de partij. Jarenlang krijg ik Tirade opgezonden, ikzelf ben in den
beginne geabonneerd op de Groene en de weekeditie van de nrc. Heel langzaam
doen zich scheuren voor in mijn hang om van alles wat in Nederland gebeurt op de
hoogte te blijven. Ik zeg mijn abonnementen op, alleen Literair Paspoort waarin ik
vooral geniet van de artikelen en recensies van de libertijn Jacques den Haan zal ik
tot het einde toe trouw blijven. Ik begin weer de klassieken te lezen, herontdek Brero
en Leopold. Terwijl ik wat de Nederlandse literatuur betreft in het verleden duik,
speur ik de opkomst van de nieuwe literatuur in West-Indië af. Ik voel me actief
betrokken bij deze golfbeweging, juich haar toe, steun haar daar waar ik kan en draag
in het tijdschrift Soela een enkel vers bij. Het is vanuit deze betrokkenheid dat ik
later, als ik in 1964 in Nederland ben komen wonen, in Het Parool over Surinaamse
literatuur zal blijven schrijven. Tot daar de klad in komt. Karel van het Reve zegt op
een goede dag tegen mij op de vriendelijk spottende toon die hij zich heeft aangewend
dat hij mijn boekbesprekingen (over Surinaamse literatuur) nooit leest. Omdat, zegt
hij, ik er altijd zo waarderend over schrijf. Het is maar al te waar. Mijn recensies zijn
er meer op toegespitst om de lezers wegwijs te maken in een literatuur waar ze
vooralsnog vreemd tegenover staan. Het was niet mijn bedoeling om andere dan de
bij boekbesprekingen gebruikelijke maatstaven te hanteren. Maar wel schreef ik
zelden of nooit een recensie over een boek of gedichtenbundel die ik zelf niet de
moeite waard vond. Daardoor kon de suggestie ontstaan dat ik alles wat uit een
Surinaamse pen vloeide aanprees. Toch was Van het Reves reprimande, hoe mild
ook verwoord, terecht. Een criticus moet het veld wieden, dat is zijn functie, dat
wordt van hem verwacht. Het kan niet de bedoeling zijn dat hij zich tot de
orchideeënkas beperkt.
Dit ingezien hebbend verschoof ik mijn activiteiten op dit gebied. Dat hing ook
samen met mijn groeiende belangstel-
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ling voor de literatuur en geschiedenis van Japan, voor zover die in het Engels of
Frans te kennen was. De vele voortreffelijke vertalingen en studies hebben deze laat
ontstane liefde alleen maar vergemakkelijkt. Tot vandaag houd ik in Trouw als
recensent de belangrijkste boeken die in vertaling uitkomen bij. Reizen in de landen
van het Verre Oosten heeft daarbij ongetwijfeld een rol gespeeld. Ik mag mij dan in
hoofdzaak op de literatuur van Japan hebben geconcentreerd, mijn reizen besloegen
een veel ruimer gebied, Afghanistan, Nepal, India, Sri Lanka, Maleisië, Indonesië,
Thailand, Viëtnam. China ontbreekt op dit lijstje. Omdat ik eerst laat ben begonnen
met reizen naar deze gebieden besloot ik om het onmetelijke China er buiten te laten.
Als men me vraagt waarom ik China heb overgeslagen, zeg ik dat ik dit land wil
bewaren voor een volgend leven. Merkwaardig dat niemand me ooit vraagt of ik in
dat geval als Chinees dan wel als toerist in dat land wil verkeren.
De vraag waarom juist kwatrijnen heb ik ondanks deze lange aanloop nog niet
beantwoord. Het kan zijn dat ik van jongs af aan de kwatrijnen van Omar Khayyam
in de vertaling van Fitzgerald bewonderd heb, en dat nog meer ben gaan doen nadat
ik de vertalingen/bewerkingen van Boutens en Leopold gelezen had, die hem
daarmede hebben ingelijfd binnen de Nederlandse literatuur. De kwatrijnen van
Leopold onder Oostersch zijn voor mij nog altijd scheppingen van het hoogst
bereikbare in dit genre. Van de kwatrijnen van Jacob Israël de Haan, die te zamen
een soort levensverhaal vormen, zijn er een paar bij die me tot vandaag de dag zijn
blijven boeien. Hier en daar, links en rechts, in allerlei talen vind ik kwatrijnen van
bijzonder gehalte, maar ik zou niet zo gauw een bundel kunnen noemen die van
invloed op mij is geweest. Ergens, ik weet niet meer waar, las ik dat het kwatrijn
wijsheidspoëzie wordt genoemd. Het is in zijn algemeenheid natuurlijk niet waar,
maar er zit iets in. In de vier regels moet de dichter aangeven waar het om gaat, hij
kan geen luchtspie-
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geling oproepen en het daarbij laten. Wat hij zeggen, uitdrukken wil, mag nog zo
diep of beeldend zijn, hij zal het binnen de luttele vier regels moeten afronden.
Uitweiden is er dus niet bij en juist deze beperking, dit schijnbaar gekortwiekt zijn,
maakte dat deze versvorm mij leek te passen. Geen lyrische bevlogenheid meer, geen
ijle cryptische rookwolken, geen gesol met de tijd en de dood, mijn leeftijd laat dat
niet toe, ze wil, juist omdat haar speelterrein dagelijks meer en meer inkrimpt, de
haar gegeven ruimte ten volle benutten. Mijn kwatrijnen zijn mededelingen, berichten,
het verklappen van geheimen die ik niet langer voor me wil houden, fluisteringen
over trouw en ontrouw, afscheid, nu al, bij mijn volle bewustzijn, voordat ik afreis.
Met kennelijk plezier las ik in het themanummer ‘Vertalen’ van De Gids (juli 1993)
wat W.L. Idema schrijft over Bai Joyi (Po Tsju-i-):
‘Hij cultiveerde welbewust een heldere, eenvoudige stijl. Volgens de latere
overlevering las hij zijn gedichten voor aan een oude dienstbode en gaf hij ze pas in
het licht wanneer zij ze begreep.’ Nu lees ik meer dan eens dat een recensent over
een gedicht schrijft: Ik vind het wel mooi, maar ik begrijp het niet. Ik kan daar wel
inkomen, maar een kwatrijn vraagt nu eenmaal om een minder toegeeflijke
benadering.
Mijn vriend Leo Verbeek heeft op zijn eigen pers tot twee keer toe een boekje met
twaalf kwatrijnen voor mij in elkaar gezet, heel mooi met tekeningen van de
Surinaamse schilder Erwin de Vries. De ene keer betrof het kwatrijnen die met
Suriname te maken hadden, de andere keer hadden ze een licht boeddhistische inslag.
En uiteindelijk is het zover gekomen dat In de Knipscheer na lang soebatten
mijnerzijds een bundel heeft uitgebracht onder de titel Een uitroep zonder
uitroepteken.
ik hijgde: leven, leven, leven,
als ik naar bed moest ben ik opgebleven
tot ik erachter kwam: ‘La Vida breve’,
hooguit een uitroep zonder uitroepteken.
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In 1993 is er een bundel Nestoriaanse kwatrijnen ook bij In de Knipscheer verschenen.
Ze was in mijn ogen niet als een treurzang bedoeld, ze was eerder geënt op Van
Ostayens Marc groet 's morgens de dingen: ‘Dag visserke vis met de pijp.’ Omdat
deze dichter al oud is klinkt zijn geluid vanzelfsprekend alles behalve fris en
kinderlijk, hij ontdekt de wereld niet, integendeel, hij moet telkens zijn herinnering
te hulp roepen om de dingen te kunnen begroeten. Daarbij maakt hij gebruik van de
dichters/schrijvers die hij op zijn weg is tegengekomen en die hem een eind weegs
hebben begeleid.
Het is een bont gezelschap: Du Fu, Rûmî, Paul Celan, Van Schagen, Catullus, Van
Ostayen om er een paar te noemen. De titel van de bundel was, zoals te verwachten:
Voordat ik Afreis.
Voordat ik afreis, Charon, heel licht, handbagage,
de boedel opgedeeld, de leeftocht weggedaan,
gun mij een laatste blik als zwermen ganzen
in V-formatie naar het zuiden gaan.

Het frappante is dat een uitvaartverzekering, die van ‘Is er nog koffie na de dood’,
vijf kwatrijnen van de uitgeverij heeft gekocht en die in een magzine heeft opgenomen.
Daarentegen wilde mijn oude vriend René Borgerhoff Mulder, die de goede gewoonte
had om tegen de kerst tien verhalenbundels van mij aan te schaffen en die, voorzien
van mijn handtekening en een passend zinnetje, aan zijn diverse vriendinnen te sturen,
dit keer er niets van weten. Hij vond de kwatrijnen, de titel al, te morbide. Ik ben
niet in de voetsporen van Rudi van Lier getreden, die, onovertroffen causeur als hij
was, zich een zelfbeperking oplegde:
Uit vrees mijn eigen stem te horen
droomde ik meer gedichten dan ik schreef.

Het gebeurt nog altijd dat regels mij invallen, die ik, naargelang van de plaats waar
ik mij bevind, op een vel papier, in
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mijn agenda, op een bierviltje desnoods noteer. Een zeldzame keer heb ik het kwatrijn
kant en klaar cadeau gekregen en hoefde ik het daarna alleen maar wat bij te schaven.
Veel reacties krijg en verwacht ik niet, al zou ik dat niet onprettig gevonden hebben.
Ik was verheugd toen Cola Debrot, die zelf een paar autobiografische kwatrijnen op
zijn naam heeft staan, mij uit het Rosa Spier Huis opbelde en zei dat hij getroffen
was door een kwatrijn dat hij in Avenue Literair had gelezen. Hij las het me langzaam
voor,
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
toon ik een foto waar ik niet op sta.

en toen kwam het mij voor dat niet ik, maar hij het geschreven had.
Ik zou graag zien dat de mensen in Suriname mijn verhalen en verzen lazen. Maar
ik denk niet dat dat gebeurt. Per slot van rekening ben ik pas begonnen met schrijven
toen ik al jaren hoog en droog in Holland zat. En daar komt de inflatie en de
deviezenschaarste bij die de aanschaf van boeken uit Nederland prohibitief maakt.
Toch merk ik, als ik af en toe word uitgenodigd om iets voor te lezen, dat mijn werk
bij een Surinaams publiek aanslaat. Er wordt dan van harte gelachen en vaak, ook
als er niet te lachen valt, lach ik mee. Wisselwerking heet dat. For better for worse.
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Demonen
Ik vroeg mijn goeroe: ‘Waar ontspringt de droom,
in mij of buiten mij, of is er soms een zone,
een onderduikadres voor mij en mijn demonen,
met water gas en licht, tv, een zachte dood?’

Ik heb totnogtoe mijn best gedaan om mijn gedachten en gevoelens weer te geven
over recht en rechtspraak tijdens en vlak na de oorlog. Ik heb me daarbij zoveel
mogelijk beperkt tot die werkzaamheden in Nederlands-Indië/Indonesië en Japan
waarin ik een persoonlijk aandeel heb gehad. Dat mag dan geen objectieve
geschiedschrijving opleveren, het wil toch iets meer zijn dan een cri du coeur. Er
zijn inmiddels tientallen jaren verstreken, meer kennis is opgedaan, nieuwe inzichten
zijn verworven. Wat blijf ik dan nog doorzeuren over fouten die in een bijna vergeten,
afgedaan verleden zijn begaan. De geschiedenis heeft haar loop genomen en kan niet
worden teruggedraaid, veel van wat we dachten en deden heeft een totaal andere
uitkomst gekregen dan waar wij op uit waren. Maar juist omdat ik geen politicus ben
en me niet met de grote, forse lijnen van het wereldgebeuren hoef bezig te houden,
blijf ik me buigen over het kleine gebied dat ik omvat, waaromheen ik met krijt een
cirkel kan trekken en het als mijn territorium afbakenen. Dit is dan mijn atol dat
straks met mij in de diepe zee van de vergetelheid mag verzinken. Juist uit dit
weerbarstig gevoel van tot het laatst toe trotseren, niet capituleren, niet weerloos
willen zijn, ben ik de confrontatie met een bepaald brok uit mijn verleden niet uit de
weg gegaan. Het is mij om het even als anderen dat als een vorm van masochisme,
een behoefte tot zelfkwelling, zullen duiden. Het is geen afgesloten terrein, mijn
bezoekers, ik heb het nu over mijn nachtelijke bezoekers, lopen in en uit. Soms
blijven ze maandenlang weg en dan vraag ik me af waar ze
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gebleven zijn. Het is niet zo dat ik hun bezoek op prijs stel, het is meer dat ik eraan
gewoon ben geraakt. Een van de vaste bezoekers is Oemar, tegen wie ik vijftig jaar
geleden, nog tijdens de oorlog, op Tarakan de doodstraf heb geëist. Terwijl ik ouder
geworden ben is hij, net zomin als de anderen, door de tijd aangetast. Als hij nu nog
geleefd had zou hij, hij was maar een paar jaar jonger dan ik, nu om en nabij de
vijfenzeventig jaar zijn geweest. Maar de Oemar die mij bezoekt loopt kaarsrecht en
kan niet veel ouder zijn dan twintig. In mijn droom hangt niet de sfeer van Amicitia,
een oude herensociëteit, het is een uitermate jeugdig gezelschap, dat alleen opvalt
door hun zwijgzaamheid. Vreemd blijft het dat ze in Suriname, waar ik tot 1964
gewoond en gewerkt heb, niet opdoken. Ze hebben ermee gewacht tot ik op mijn
vijftigste in Holland ben komen wonen. Waarom weet ik niet. Het klimaat voor
spoken was in Suriname toch uiterst geschikt. Mijn overleden vader heeft volgens
betrouwbare ooggetuigen nog lang boven in ons oude huis gespookt, het zou dus
helemaal niet zo vreemd geweest zijn als zij zich daar ook hadden gemanifesteerd.
Het komt niet bij me op om de hulp van exorcisten in te roepen, ik beschouw mijn
bezoekers zeker niet als boze geesten - spoken vind ik eigenlijk een rotwoord dat
afbreuk doet aan hun verschijning - die uitgebannen moeten worden. Ik heb het
kwatrijn, waarmee dit hoofdstuk opent, geschreven zonder mij af te vragen wat ik
daar nu precies mee bedoelde. Uit de vragende vorm blijkt dat mij dat op dat moment
niet helder voor ogen stond. Dat doet het nog steeds niet.
Soms is het nuttig om van de goede gewoonte af te wijken die voorschrijft dat een
gedicht voor zichzelf moet spreken en geen uitleg van de dichter behoeft. Die
wegomlegging ben ik ingeslagen. De helpende hand is mij daartoe geboden door de
journalist Max Pam, die mij in twee opeenvolgende middagen een interview heeft
afgenomen. Het is gepubliceerd in de NRC van 5 mei 1984 en nadien opgenomen in
zijn boek Interviews.
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Daarin is niet meer de jongeman, die ik in voorgaande hoofdstukken aan het woord
heb gelaten, bezig zijn wereldbeeld uiteen te zetten, maar een tientallen jaren oudere
man die terugblikt en zich afvraagt wat het allemaal voor hem te betekenen heeft
gehad.
‘Was de oorlog, vraag ik (Pam) hem, tot dan kinderspel geweest?’
Hij zegt: ‘De oorlog werd voor een belangrijk deel door jonge mensen
gevoerd. Het is een bloedig Kinderspiel. Ik heb het nu niet over da
generaals en de burgerslachtoffers, maar in de troepen zelf zit een enorme
vitaliteit en levenslust. Anders zou je geen oorlog kunnen voeren. Oude
zakken zouden er snel mee ophouden, dat kan ik u verzekeren, terwijl zij
toch minder te verliezen hebben. De paradox heeft mij altijd
beziggehouden. Je bent jong, je hebt een heel leven voor je en toch neem
je gemakkelijk risico's die je dood kunnen betekenen. Ik ben oud, ik heb
niets meer te verliezen, maar toch steek ik heel voorzichtig de straat over.
De vraag waarom jonge mensen minder doodsangst hebben dan ouderen
heb ik nooit helemaal kunnen beantwoorden. Door het werk dat ik in
Nederlands-Indië heb gedaan is er in mijn leven een breuklijn ontstaan,
waardoor ik heel anders ben gaan denken. Je gaat je plotseling realiseren
dat je je ogen eigenlijk nooit goed open hebt gedaan. Je geneert je niet
voor het verleden, je gaat het verleden alleen anders bekijken. Je komt
erachter dat onwetendheid de ergste kwaal van alle dingen is en eigenlijk
kun je je niet verschuilen achter onwetendheid. Je had het behoren te
weten, als je je maar behoorlijk in de zaken had verdiept.
Op een paar eilanden nam het Nederlands gezag vanaf 1944 de zaken
over. Wij stonden voor de taak te beoordelen wie betrouwbaar was geweest.
Wie had mensen verraden? Wie had gemarteld? Mijn grootste zorg was
dat ik geen rechterlijke ervaring had. U moet zich voorstellen: een student
die pas was afgestudeerd en die nu plotseling de verantwoordelijkheid
kreeg om straffen te eisen, die liepen tot en met de doodstraf.’

Hugo Pos , In triplo

201
- U had kunnen weigeren.
‘Natuurlijk had ik dat kunnen doen. Dat is juist wat ik probeer helder te
maken. Maar ik verkeerde in de overtuiging dat het zo hoorde, dat de
Indonesiërs die met de Japanners gecollaboreerd hadden de vijanden van
de geallieerden waren. En de geallieerde zaak was de goede zaak. Ik heb
pas later, toen de politionele acties kwamen, ingezien dat de zaak
gecompliceerder was. Ik praat mijzelf niet goed. Het is altijd een groot
probleem voor mij geweest.’
- Hoe vaak heeft u de doodstraf geëist?
‘Vijf keer. Vijf keer is genoeg voor een mens. Je kunt zeggen: uiteindelijk
is niet de aanklager maar de rechter verantwoordelijk voor het oordeel,
maar dat is een gemakkelijke redenering. Wij gingen eenvoudig te werk.
Was het schandelijk wat iemand gedaan had, dan kreeg hij straf; was het
heel-heel schandelijk dan kreeg hij de doodstraf.’
- En de doodstraffen die u geëist heeft, zijn ook overeenkomstig
uitgesproken?
‘Alle vijf.’
- Dat houdt u bezig?
‘Het is lang geleden, maar het houdt mij bezig. Ik leef ermee, ik slaap
ermee, ik heb het nooit kunnen vergeten. Over vier van hen wil ik het niet
hebben, maar de vijfde tegen wie ik de doodstraf heb geëist, zie ik nog
voor mij. Een jongen met een harde kop, een soort skin-head. Die eis is
onterecht geweest. Ik heb hem geadopteerd als mijn zoon in de nacht. Mijn
stiefzoon. Zo goed ken ik hem. Ik heb met hem gesproken, niet toen, maar
daarna in mijn dromen.’
Kort voordien in datzelfde jaar, 1984, heb ik in Bangkok Charan Singh, de goeroe
van Paul Storm, horen spreken. Na alles wat Paul me over hem had verteld was ik
benieuwd om hem te ontmoeten. Jammer genoeg sprak hij twee uur lang in het
Bengali, zodat ik, hoewel ik van de gastheren vlak vooraan in kleermakerszit op een
kussen mocht zitten, er niet veel wijzer van werd. Daags daarna kwam ik ten huize
van een
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Indiase volgelinge van de goeroe met een eveneens overtuigde jonge Deen - Björn
- in gesprek. Het was een van die avonden waarbij, onder het nuttigen van pikante
versnaperingen, van allerlei aan de orde komt, dat anders gemaks- of
beleefdheidshalve zeker onder vreemden verzwegen wordt. Het gesprek voerde van
The Mind, waar alles volgens Björn om draaide, naar het Hier en Nu. Ik zei toen dat
bepaalde gedachten uit het verleden mij bleven achtervolgen. Het woord demonen
viel. Björn, ik zie hem nog voor me, schudde zijn hoofd met zijn blonde lokken, die
in Thailand nog blonder leken dan ze al waren, veerde op uit zijn lotushouding en
riep me toe, alsof hij mij door elkaar wou schudden: ‘Chase them away’. Daar zit
iets in, er is een hele boel voor te zeggen, het maakt zelfs deel uit van een intrigerende
oosterse filosofie, maar hoe zou ik, gesteld dat ik dat zou willen, mijn stiefzoon de
deur kunnen wijzen?
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Over het Schrijven
Soms sterft een schrijver, die een onafgemaakte roman achterlaat, zoals bijvoorbeeld
bij Bernard Malamud het geval was. Het boek zou The People moeten heten en hij
had er al zestien hoofdstukken van geschreven toen hij aan een hartverlamming stierf.
Hoe het verhaal van de joodse marskramer die door een Indiaanse stam tot opperhoofd
werd gekozen verder zou verlopen weten we desondanks toch min of meer, want hij
had het schema voor de vijf hoofdstukken die nog komen moesten al schetsmatig
aangegeven. Het boek is later uitgebracht met een voorwoord van zijn uitgever Robert
Giroux. Daarin vertelt hij dat Malamud in een lezing heeft verklaard: ‘I would write
a book or a short story, at least three times - once to understand it, the second time
to improve the prose, and a third to compel it to say what it must say.’ Toen ik deze
uitspraak las viel het me op dat ik in mijn werkzame leven als rechter bij het schrijven
van civiele vonnissen - concipiëren heet dat - dezelfde werkwijze heb toegepast, met
uitzondering dan van het verbeteren van de stijl, omdat dat er, mits begrijpelijk voor
de ingewijden, niet zoveel toe deed. Een enkele keer bracht het onderwerp mee dat
ik aan het proza meer aandacht moest besteden. Toen een vrouw, sarrensmoe, een
pispot met inhoud in de richting van haar ex-vriend had gegooid, waardoor deze met
het vocht in zijn gezicht bespat werd en de officier van Justitie mishandeling ten
laste had gelegd, sprak ik de vrouw daarvan vrij. Met de motivering dat de handelwijze
van de vrouw geen mishandeling, maar misschien wel belediging opleverde. (Terzijde:
Deze uitspraak is met vermelding van de naam van de rechter die het vonnis wees
in de gepubliceerde jurisprudentie terug te vinden.)
Maar er zijn vaak gevallen waarbij de schrijver geen aantekeningen heeft nagelaten
waaruit de afloop van de geschiedenis kan worden gedistilleerd. Een goed voorbeeld
daarvan is
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de prachtige psychologische roman Light and Darkness van de Japanse schrijver
Natsume Soseki. Het verhaal verscheen in 1916 als dagelijks feuilleton in een van
de grote Japanse kranten. Toen de auteur op negenenveertigjarige leeftijd stierf had
hij het grootste deel van de roman al voltooid. De karakters van de vijf hoofdfiguren,
de man, zijn vrouw, zijn zuster, zijn weldoenster en zijn vriend waren uitputtend
getekend. Tussen de man en zijn vrouw, die probeert zijn liefde te winnen, staat een
vroegere geliefde, die abrupt haar verloving met hem verbrak en met een ander
trouwde. Hij, egoïstisch en niet in staat zich in anderen in te leven weet niet waarom.
Zijn kritische zuster en zijn weldoenster, de vrouw van zijn baas en een echte
bemoeial, zijn van alles op de hoogte en porren hem ieder op hun eigen manier aan
om uit die duistere cocon van zelfgenoegzaamheid te stappen. Een door zijn
weldoenster in elkaar gezette ontmoeting met zijn vroegere geliefde in een badplaats,
waar hij na een operatie gaat kuren, zal de oplossing moeten brengen. Maar die
komen we niet te weten. De auteur heeft geen aantekeningen achtergelaten. Dat het
verhaal ten einde liep is evenwel op te maken uit het psychologische spanningsveld
dat hij inmiddels gecreëerd had en dat om een oplossing vroeg. Het boek, dat in Japan
nog altijd gretig wordt gelezen, houdt de gemoederen daar nog steeds bezig. Light
and Darkness, de geliefde zou het licht moeten zijn tegenover de duisternis waarin
de man en zijn vrouw, die op haar manier ook egoïstisch is, verkeren. Jammer genoeg
is zij de enige persoon van wie we nauwelijks iets te weten komen. Ze komt pas op
in het laatste gedeelte van het onaffe boek. In 1990, bijna vijfenzeventig jaar na het
eerste verschijnen, heeft een in Amerika opgegroeide Japanse, Minae Mizumura,
gepoogd om aan alle speculaties een einde te maken door een roman te schrijven die
de afgebroken lijn van het verhaal vervolgt, waarbij ze de geliefde van een roerloze
dea ex machina tot een warmbloedige vrouw maakt. Helaas heb ik het boek niet
kunnen lezen want het is in het Japans geschreven en totnogtoe niet vertaald.
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Het moet geen eenvoudige opgave zijn geweest, de meningen zijn immers verdeeld.
Sommigen zien bijvoorbeeld juist in de vrouw van de man een zelfzuchtig karakter.
De vertaler van deze ‘unfinished novel’, H. Viglielmo, vergelijkt haar daarentegen
vanwege haar doelgerichtheid met Scarlett O'Hara, de heldin uit Gone with the Wind.
Je moet de nodige lef hebben om zo'n vervolgroman te durven schrijven. Een
schrijver put nu eenmaal uit zijn eigen leven, of het nu reëel of imaginair is doet er
niet toe. Het zijn de beelden die hij voor zich ziet, met zich meevoert, die uit hem
opwellen, het zijn geen rekwisieten waarmee hij het toneel naar goeddunken kan
opvullen. Ik moet aannemen dat de schrijfster zich zo in het werk en de levensloop
van de door haar bewonderde auteur had ingeleefd, dat ze kon aanvoelen in welke
richting hij de ontknoping had willen aansturen. Toch blijft een levensgroot vraagteken
overeind, gelet op de absolute vrijheid van een schrijver om op zijn schreden terug
te keren en een onverwachte wending aan zijn verhaal geven. En in dit geval was de
kans daarop des te groter, nu het karakter van de geliefde vrouw nog in het geheel
niet belicht was.
Waarom schrijf ik dit allemaal? Is het omdat mijn leeftijd het met zich meebrengt
dat ik het niet kunnen afmaken van iets waarmee ik bezig ben als uiterst gewoon en
regulier ga beschouwen? Is het een vingerwijzing dat ik naar de notaris behoor te
gaan, orde op zaken moet stellen, bepaalde compromitterende brieven dien te
verscheuren? Ik ervaar een lichte binnenpret als ik eraan denk dat, als het zover is,
deze autobiografie in wording, die op verzoek en met subsidie van het Fonds van de
Letteren wordt geschreven, dan een overhaast einde zal hebben gevonden. Juist omdat
ze niet in chronologische volgorde is opgezet zal het onaffe produkt niet domweg
kunnen worden afgedaan met de mededeling dat ze de jaren van 1913 tot laat ons
zeggen 1963 beslaat. Er is dus haast bij, ik mag er geen vijf of tien jaar over doen.
Ik stel mijzelf, hoewel ik weet dat het dwaas is en dat ik niet over
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lot en levensduur beschik, in overleg met mijn uitgever een bepaalde tijdslimiet. En
terzelfder tijd besef ik dat ik niet anders aan het doen ben dan een soort patience met
mijn herinneringen te spelen, de ene haal ik naar voren, de andere schuif ik weg,
keer ik om, bewaar ik voor later. Het komt mij voor dat ik bij het schrijven van mijn
verhalen heel anders te werk ben gegaan. Niet het naderend eind van het leven stond
me voor ogen, integendeel, door de verhalen te schrijven verschoof ik dat eind telkens
weer van verhaal tot verhaal. In de rol van Scheherazade hield ik mijzelf uit de slaap,
uit de dommeling van het vergeten. Met een autoped stepte ik door mijn jeugd, met
auto en trein reed ik naar mijn werk, op de fiets beweeg ik me, toen dat achter de rug
was, door de jaren die me resten. De curven van al dat bewegen probeer ik aan te
geven in mijn verhalen, als het muzikale composities waren geweest zouden ze
gevarieerd hebben van molto allegro tot adagio molto.
Mijn verhalen, goed of slecht, zijn allemaal uit mij voortgekomen, bedacht met
iets van mijn lichaamsgeur er nog in. Ik kan me eenvoudig niet voorstellen dat iemand
daar iets aan zou willen veranderen, laat staan toevoegen. De idee alleen zou me al
kribbig maken. Ik heb nooit een roman geschreven, mis de aandrift en het vermogen
daartoe. Wel komen in mijn verhalen bepaalde personen en situaties voor die in deze
autobiografie wederom verzeild zijn geraakt. In een ietwat andere vorm, dat geef ik
toe, verminkt of opgetuigd, al naar het uitkwam en vaker nog door elkaar gehusseld.
Nabokov heeft erop gezinspeeld dat een autobiografie een soort hervertelling is,
‘autoplagiarism’, en daar ben ik het hartgrondig mee eens. Bepaalde achtergronden
en belevenissen zijn aanleiding tot het verhaal, eenmaal op gang gekomen volgt het
zijn eigen groei, achterhaalt en passeert het voormalig gebeuren.
Omdat veel van mijn verhalen in de ik-vorm zijn geschreven ligt het voor de hand
om daaruit een scherp omlijnd beeld van de schrijver te willen putten. Dat kan
aanleiding geven tot spitsvondige conclusies, maar ik acht een gepast wantrouwen
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meer op zijn plaats. Met instemming las ik wat Menno ter Braak in een gesprek met
de letterkundige G.H. 's-Gravesande heeft gezegd: ‘Men zal waarschijnlijk wel zeggen
dat de leraar Dumay uit mijn roman identiek is met de leraar Ter Braak; ik zou daar
bij voorbaat op willen antwoorden dat zelfs de meest autobiografische romanfiguur
altijd nog meer van de schrijver tracht te verbergen dan te onthullen.’ Aangezien ik
pas laat begonnen ben met het schrijven van verhalen verkeer ik in een volstrekt
andere positie dan een jong en veelbelovend auteur. De hoeveelheid stof die ik, als
ik dat zou willen, te verbergen heb, is meters hoger dan van een schrijver van om en
nabij de dertig jaar. Toch is het verschil van vijftig jaar niet doorslaggevend, want
inmiddels is er veel zo diep weggezonken en begraven dat het niet meer aan de
oppervlakte kan komen. Haat, liefde, jaloezie, wantrouwen, angst, vrees, ze lieten
allemaal sporen na, maar op mijn schaal van Richter zijn de aardschokken, anders
dan bij jonge mensen, slechts met grote moeite af te lezen.
Ik heb een man van mijn leeftijd gekend die ervoor ging zitten om smakelijk over
deze pijnplekken te kunnen vertellen. Eerst dacht ik dat hij zich daarmee van een op
hem drukkende last wilde bevrijden. Toen ik evenwel merkte dat deze verhalen tot
zijn vaste repertoire gingen behoren heb ik mijn mening gewijzigd. De man, bij lange
na niet dement, heeft de pijn overleefd en is daar trots op. Hij is als overwinnaar uit
de strijd gekomen en geniet nu van het respect voor zijn Ausdauer, zijn
draagvermogen, dat zijn toehoorders hem schenken. Ik wil niet zijn zoals hij, ik zou
mezelf liever een zwijgplicht opleggen en desondanks ben ik bij het schrijven in de
valkuil terecht gekomen die ik getracht heb te vermijden. Eerst werd ik dat niet
gewaar, zo afstandelijk als ik mijn leven heb trachten in te richten, zo heb ik ook
mijn verhalen op papier willen zetten. Een levenshouding die door het wisselend tij
- de oorlog daargelaten - niet al te zeer werd beroerd. Moderato zal ik maar zeggen.
Dan, een paar jaar later bij het herlezen van een verhaal valt het me op dat achter de
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welgeordende zinnen iets van een emotie schuilgaat dat zich naar de oppervlakte
dringt. Hoe is het mogelijk vraag ik me af dat ik dat bij het schrijven niet gemerkt
en tijdig bedwongen heb. Ik was toch niet in een roes, niet onder hypnose, of onder
invloed van LSD. Dat het leven zich niet stoort aan de minimale ordening die ik
nastreef weet ik maar al te goed.
Ik vermoed dat mijn voorliefde om de emotie in mijn verhalen zoveel mogelijk te
temperen ontstaan en gegroeid is door het schrijven van boekbesprekingen, eerst in
Het Parool en later in Trouw. Het is een jarenlange training geweest eer dat ik zelf
aan het schrijven van verhalen begonnen ben. Als je van jongs af aan van lezen houdt
en dientengevolge vrij veel, al is het los en vast, gelezen hebt en dan tot het free-lance
ambt van recensent wordt geroepen, voel je je weliswaar niet als een vis in het water,
maar toch wel op bekend terrein. Ik weet maar al te goed dat ik geen baanbrekend
criticus ben geworden, behalve waar het de opkomst van de Surinaamse literatuur
betreft. Ik zag mijn taak meer als voorlichter, omdat ik voornamelijk boeken
recenseerde uit of over voor Nederland vreemde culturen zoals India en Japan.
Leidraad was voor mij de opvatting dat een recensent zich niet moet laten leiden
door het rumoer dat soms rondom een schrijver op gang komt. Toch ben ik in het
geval van Salman Rushdies Satanic Verses daarvan afgeweken. Ik schreef mijn
recensie nog voordat de fatwa over hem werd uitgeroepen, maar wel nadat de eerste
rellen en boekverbrandingen in Engeland hadden plaatsgevonden. Als de recensie
een paar weken later was geschreven zou de toon daarvan vast en zeker feller en nog
meer verontwaardigd zijn geweest, hetgeen de beoordeling van het boek naar de
tweede plaats zou hebben verdrongen. Aanhef, middenstuk en slot van de recensie
(Trouw, 24 november 1988) volgen hier.
De naam Salman Rushdie is door de luidruchtige oppositie van bepaalde
islamitische groeperingen ineens voorpagina nieuws geworden. Hij kreeg
voor ‘Satanic Verses’ de Whitbread-
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prijs, maar die Engelse literaire onderscheiding heeft de kritiek in India
niet verstomd. Integendeel, het boek werd verboden omdat het ‘blasfemisch’
zou zijn.
Ik geloof niet dat een bespreking daar te lang bij moet stilstaan, maar de
ogen daarvoor sluiten is ook niet mogelijk. Met zijn ‘Midnight's Children’,
dat als uitgangspunt het onafhankelijk worden van India en de
geboorteweeën van Pakistan heeft, tekende Rushdie de gecompliceerdheid
van het Aziatische subcontinent. Allerlei boeiende en afstotende facetten
werden daarin op meesterlijke wijze samengebracht. Het was alsof je in
dat boek de taal en de geur van Bombay opsnoof. Liefde en kritiek, politieke
werkelijkheid en droom vloeien samen.
De wirwar was India, de ‘Widow’ was de allesbehalve door hem
bewonderde Indira Gandhi. Toch is dat boek - en dat pleit voor de Weduwe
- nooit in India verboden geweest. Ik heb het tenminste indertijd tijdens
een reis door India aldaar aangeschaft en heus niet vanonder de toonbank.
Na ‘Midnight's Children’ volgde ‘Shame’, dat in de vermomming van een
fantastische vertelling afrekende met het bewind van generaal Zia Ul Haq.
Het zal dan ook niemand verbazen dat door de bewonderaars van Rushdie,
waartoe ik mijzelf reken, reikhalzend werd uitgezien naar ‘Satanic Verses’.
Het lijkt erop dat Rushdie de geprikkeldheid van enkele fanatici moet
hebben voorzien, want ergens in het boek laat hij een filmproducent aan
het woord, die een religieuze film met de hervonden (herboren) Gibreel
wil gaan maken over een ontmoeting van de aartsengel met de profeet.
Het is een film over hoe het nieuwe in de wereld komt. ‘Maar zal het niet
voor blasfemie worden aangezien, een misdrijf tegen...’ oppert iemand.
‘Beslist niet,’ antwoordt de filmproducent. ‘Fictie is fictie, feiten zijn
feiten.’ En hij noemt zijn film een morele vertelling, zoiets als een fabel.
Het heeft niet mogen zijn, de protesten zijn gerezen, maar het boek is er
daarom niet minder om.
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In een interview met Rushdie las ik dat hij voor zijn manier van schrijven
verwees naar de gouden bloeitijd van de Spaans-Arabische literatuur,
waarvan alleen Duizend en één Nacht in het Westen bekendheid geniet.
Dit bracht me op de idee om Leopolds vertaling van een vers van de grote
dichter en scepticus Abdul Ala (923-1059) op te slaan.
Christenen, Joden, Parsen, Moslemin
zij dwalen allen; voor wie toe wil zien
vervalt de gansche mensheid slechts in tweeën,
twee soorten enkel worden er ontdekt:
intelligente menschen zonder vroomheid
en vrome menschen zonder intellect.
Wat is het niet heerlijk om tussen het vele dat op je afkomt een jou nog onbekende
schrijver te ontmoeten die precies dat heeft wat je bij een schrijver zoekt. Voor mij
was dat de Braziliaanse schrijver Machado de Assis, met wiens oeuvre ik in de
vertaling van August Willemsen kennis maakte. Machado's grootouders van vaders
kant waren vrijgelaten slaven, zijn vader huisschilder, zijn moeder huisnaaister. Op
zijn vijftiende jaar gaat hij naar de hoofdstad Rio de Janeiro en begint daar een druk
leven als journalist, toneelschrijver en romancier. Maar eerst in 1880, als hij al veertig
is, zal hij de boeken beginnen te schrijven waar hij zijn faam aan te danken heeft.
Hij heeft dan de romantiek, die in zijn dagen zo welig tierde, achter zich gelaten,
naturalisme en realisme hebben geen vat op hem. Hij is inmiddels een man van
aanzien geworden, de handicap van zijn nederige afkomst en donkere huidskleur had
hij overwonnen. Hij laat ons een samenleving zien waarin de hoge hoeden, de
rijtuigen, de quadrilles, het theater, de opera en de sonore welsprekendheid van de
politici het decor vormen. Zijn boeken spelen bij voorkeur in de keizertijd, in de
wereld van de miniatuur Belle Epoque. Onder het bestuur van een goedmoedige
monarch droomt de gegoede burgerij van steeds grotere welvaart, rijkdom en
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weelde, maar ondertussen is de slavernij nog altijd niet afgeschaft. Mij gaat het om
de breuk in zijn schrijverschap, die kenbaar wordt in zijn Posthume herinneringen
van Bras Cubas. Het is een boek dat uit korte tot zeer korte hoofdstukken bestaat.
Bras Cubas overziet van gene zijde van het graf zijn voorbije leven vanuit de
‘Voluntuosidade de nada’, de wellust van het niets, en zijn slotsom is: ‘Ik ben geen
minister geworden, ik ben geen kalief geworden, het huwelijk heb ik niet gekend.
Het is waar dat tegenover het gemis van deze dingen het geluk mij beschoren was
mijn brood niet te hoeven verdienen in het zweet mijns aanschijns... Alles bij elkaar
geteld zal ieder weldenkend mens menen dat er geen tekort was en geen overschot
en dat ik bij mijn dood dus quitte was met het leven. En dat zal hij verkeerd menen:
want toen ik aankwam aan deze andere zijde van het mysterie, ontdekte ik een klein
positief saldo, dat de laatste zin is van dit hoofdstuk van negatieve zinnen: ik heb
geen kinderen gehad, op geen enkel schepsel heb ik de erfenis overgedragen van
onze ellende.’
Natuurlijk, Bras Cubas is niet Machado, die eerzaam en duurzaam getrouwd was
met een vijf jaar oudere vrouw, welk huwelijk kinderloos is gebleven. En ik, die tot
op vandaag aan deze zijde van het graf verkeer, in goede verstandhouding leef met
mijn kinderen en bij tijd en wijle nog plezier in het leven schep, heb juist hem tot
mijn lichtend voorbeeld gekozen, zijn invloed het meest ondergaan. Dat maakt dat
ik soms ook boos op hem ben. Waarom heeft hij zich niet meer ingezet voor de
afschaffing van de slavernij vraag ik me dan af, om vervolgens het verhaal ‘Vader
tegen Moeder’ weer op te slaan, waarin hij de onmenselijkheid van dat instituut op
een schrijnende wijze heeft getekend. Ik had graag wat meer verhalen van dat soort
willen zien, maar ik stel me voor dat Machado me meewarig aankijkt vanuit gene
zijde van het graf.
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Het verre Oosten
Het leven is lijden, leert het boeddhisme, een religie zonder god, een boekhouding
zonder boekhouder, een onafgebroken keten van oorzaak en gevolg. Ik kwam er pas
echt mee in aanraking toen ik in 1981 mijn oudste zoon Goshwin op Sri Lanka
bezocht.
Lafcadio Hearn, de eenogige journalist uit Amerika, Ierse vader, Griekse moeder,
kreeg, toen hij in het kleurrijke Japan aan het eind van de vorige eeuw voet aan wal
zette, van een oldtimer de raad om zijn eerste indrukken te noteren, voordat het oog
gewend zou raken aan al het nieuwe, ongewone, overrompelende vreemde en de
bekoring, het pittoreske ervan niet meer zou gewaar worden. Hearn heeft die raad
opgevolgd, is er tot zijn dood blijven wonen, is er met een Japanse getrouwd, maar
in zijn verhalen komt hij telkens terug op die voor hem zo dierbare, kleine, afgelegen
stad Matsue, waar hij het eerste jaar van zijn verblijf in Japan heeft gewoond en waar
nu zelfs een Lafcadio Hearn Memorial Museum is verrezen. Ik was, in tegenstelling
tot Hearn, geen schrijver en ook geen journalist en zou mijn eerste impressies in
mezelf hebben opgeslagen als ik niet, om het cru te zeggen, voor het blok was gezet.
Goshwin bracht me in contact met een aantal personen, westerlingen, die het
boeddhisme beleden of althans verdiept waren in de leer. Voordien had ik wel het
een en het ander erover gelezen, de boeken van de onverschrokken Alexandra
David-Néel, waren vooral als ze het over Tibet had, boeiende lectuur, maar dat is
toch heel iets anders dan tussen mensen te verkeren die het beleven en erover kunnen
praten. Een van hen was de schilder Milton Figen. Mijn ontmoeting met hem heeft
ertoe geleid dat ik een inleiding schreef bij een essay van hem. Het verscheen in Bres
mei/juni 1982 onder de titel ‘Het Inzicht’. Ik meen dat deze inleiding, die hier
enigszins bekort volgt, genoegzaam weergeeft hoe het er is toegegaan.
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Augustus 1981. Kandy. Het is de tijd van de jaarlijkse Perahera, de grote
processie waarin de tand van de Boeddha die als een relikwie in een schrijn
van de tempel, de Dalada Maligewa, wordt bewaard, op de rug van een
olifant wordt rondgedragen. Duizenden pelgrims, bezoekers en toeristen
zijn naar Kandy gekomen om dit festival te beleven. Milton woont een
eindje buiten de stad. ‘The Bare foot Museum’ heet zijn luchtige huis, dat
in de heuvels ligt en waar behalve eigen werk ook werk van kunstenaars
uit Sri Lanka te vinden is. Ik ontmoet Milton en zijn vrouw Dorothy deze
zomer voor het eerst. Helen Wilder, assistente van de eveneens buiten
Kandy wonende boeddhistische geleerde Nyanaponika, heeft me van hem
verteld. Helen heeft evenals Milton en Dorothy de Amerikaanse
nationaliteit. Wal ze in mijn ogen bijzonder maakt is hun opgaan in de
boeddhistische levenssfeer. Het zijn denkende, westerse mensen met een
groot analytisch vermogen. Het Theravada-boeddhisme spreekt hen aan,
geen super-God, geen almacht, enkel een op zelfbevrijding gerichte leer,
een bevrijding die voor een ieder door inzicht en een daaruit
voortspruitende levenshouding is te verwezenlijken.
Milton en Dorothy ontvangen ons - we zijn met ons vieren - met een
hartverwarmende gastvrijheid. We lopen wat rond, snuffelen in
portefeuilles vol met miniaturen en bewonderen de tuin achter. Milton, in
de zeventig, is mager en ingevallen. Dorothy is iets jonger, hartelijk en
mollig en erg doof. Het manuscript van Milton is onderwerp van gesprek.
Een van ons, Atman, ook een Amerikaan, meent dat de persoonlijke trekjes
daarin storend werken en eruit moeten. Atman is een markante
persoonlijkheid, een lichaam dal ineengekrompen is door artritis, een
gezicht dat pijn en afkeer om gevoeligheid te tonen verraadt. Hij heeft een
stok om op te steunen, die hij bijna dreigend hanteert. Milton geeft niet
toe. Ik krijg het manuscript mee naar mijn hotel.
Een week later ben ik weer bij de Figens. Ik zeg aan Milton dat zijn verhaal
me meteen heeft gepakt, dat ik na die sterke aanhef, die zijn ontreddering
weergeeft, wat moeite had om
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zijn ontwikkeling te volgen, maar dat juist daardoor het slot - als hij in
het boeddhisme het antwoord vindt op zijn onzekerheid en de sleutel tot
zijn werk - een ware apotheose inhoudt. Milton is zo blij als een kind en
lacht hardop, waardoor zijn tandeloze mond des te meer opvalt. ‘Waarom
heb je geen gebit?’ vraag ik hem. ‘Ik heb van een tandarts hier een gebit
van ijzer gekregen,’ zegt hij, ‘maar dat danst heen en weer en ik heb geen
geld om een goed gebit te laten maken.’ Hij en Dorothy hebben elk een
klein pensioen en daar leven ze van. Hij is pas in 1961 met schilderen
begonnen en de nadruk lag niet op verkopen.
We gaan, het is tijd voor de thee, aan een keurig gedekte tafel zitten en
worden door een meisje bediend, dat precies weet hoe het moet. We krijgen
thee met verrukkelijke, eigen gebakken cakes. Na tafel krijg ik van Dorothy
een piepklein boekje Beginning Insight Meditation, waarin ze op heel
eenvoudige wijze heeft uiteengezet wat deze vorm van meditatie voor haar
betekent. ‘Het draagt de goedkeuring van Nyanaponika weg,’ vertrouwt
ze me toe. Hij is de grote priester-leraar in Sri Lanka. Als ik hem ga
opzoeken is hij juist bezig de lamp van zijn schrijftafel te repareren. De
kamer biedt de indruk van een goed geordende, uitgebreide bibliotheek.
Een boek van de psychiater Erich Fromm ligt op tafel. Hij is ouder dan
Milton en niet zo beweeglijk. Van Milton verwacht je meer vragen dan
antwoorden, van hem daarentegen antwoorden op vragen. Als ik bij het
binnenkomen mijn schoenen wil uitdoen zegt hij tegen me dat het niet
nodig is. De ananas die ik voor hem heb meegebracht verdwijnt naar de
keuken. Hij is, vertelt hij, al vóór de oorlog uit Duitsland naar Sri Lanka
gekomen en is hier sindsdien gebleven. Als student al voelde hij zich
aangetrokken tot het Theravada-boeddhisme. Hij heeft niet de lange
spirituele zwerftochten van de meeste zoekenden meegemaakt. Zonder zijn
aandacht voor de gebreken van zijn studeerlamp te verliezen luistert hij
naar me. Bij het weggaan geeft hij mij een boek Geistestraining durch
Achtsamkeit, een leerboek voor zelfwerkzaamheid zou je het kunnen
noemen. Henri van
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Zeist woont ook even buiten Kandy. Een ex R.K.-priester, die al sedert
1939 in Sri Lanka werkzaam is. Jarenlang is hij een boeddhistische monnik
geweest. Dhammapala was zijn aangenomen naam. Hij is nu geen monnik
meer, is getrouwd met een Singalese. Uittreden uit de orde wordt in Sri
Lanka niet als iets buitenissigs opgevat. Hij vertelt hoe het hem te moede
was toen hij de kerk de rug had toegekeerd en door zijn brave orthodoxe
familie als een soort paria werd beschouwd. Van Zeist spreekt vanuit het
hart, hij is niet afstandelijk, al moet je de intellectuele inbreng van deze
medewerker aan de grote boeddhistische encyclopedie niet onderschatten.
Ik spits mijn oren als hij vertelt, hoe intens gelukkig hij was toen hij eens
in Kerala, India, op zoek was naar Swami Ramdas en al zijn bezittingen,
geld, paspoort, waren gestolen. Hij had niets meer om zich aan vast te
klampen. Los van de dingen die hem tot nog toe het meest waardevol
hadden toegeschenen voelde hij zich bevrijd. Zo ontmoette hij Ramdas,
de eenvoudige, vreugdevolle goeroe over wie mijn vriend Paul Storm heeft
geschreven in Een Oceaan in een druppel.
Ik heb mij in deze inleiding willen beperken tot het aanduiden van de kring
waarbinnen Milton leeft, een kring, die er, gelet op de hoge leeftijden,
straks niet meer zal zijn.
Kort nadat ik in Nederland terug was kreeg ik een brief van Milton met
het bericht dat Dorothy was gestorven.
Door onthechting, schrijft Figen, aan het slot van zijn essay, waarin hij naar de
betekenis zoekt van zijn duistere, onaardse schilderijen, komen we tot nirvana, de
alles te boven gestegen, onvoorstelbare toestand die aan alle zijn en alle niet-zijn
voorbij is.
Onthechting. Ik kan niet zeggen dat het mij op het lijf geschreven was. Het Leger
des Heils had mij als jongetje in Suriname een leven zonder lijden voorgespiegeld.
Een van hun opgewekte tweeregelige strijdliederen, die de soldaten op de straathoeken
met begeleiding van trom en trompet zongen, had ik mij al vroeg eigen gemaakt:
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Hoe heerlijk is het leven hier op aard voor iedereen,
o zondaar kom tot mij.

De tante van een klasgenoot van mij was een van de uitvoerenden. Uitgedroogd en
spichtig als ze was, was het haar niet aan te zien dat zij oprecht van het leven genoot.
De kersverse, pas uit Holland gearriveerde kapitein daarentegen straalde de blijheid
waarvan het lied getuigde overmoedig uit. Het aardse tranendal had kennelijk geen
vat op hem. Hoe aanlokkelijk ook, aan mij is deze heerlijkheid voorbij gegaan. Ik
ben godsdienst al vroeg als een soort absurde alchimie gaan beschouwen, of het nu
het maken van goud of, op zijn Chinees, het bereiken van de onsterfelijkheid betreft.
Dat neemt niet weg dat ik het antwoord dat Ko Hung, een Chinese alchimist, die van
260 tot 340 na Christus leefde, gaf op de vraag of hij in dit leven soms het onmogelijke
wilde bereiken bijzonder inventief en vermakelijk vind: Ofschoon de doven de donder
niet kunnen horen noch de muziek kunnen waarderen en voor de blinden de zon en
de schittering van de gewaden van de keizer onzichtbaar blijven, wil dat niet zeggen
dat deze dingen niet bestaan. (J.C. Cooper: Chinese Alchimie) Ik was, behept als ik
ben met een onbestemd religieus gevoel, onwennig tussen alle zelfverzekerde
leerstellingen, ik voelde me behaaglijk en op mijn gemak binnen een soort kosmisch
web, waar alles in hoorde, mens en dier, het geziene en het ongeziene, dood zowel
als leven. Een soort vangnet waar ik, welke salto's ik ook maak, op terug kan vallen,
rekbaar, elastisch, alles omvattend. Ik geef grif toe dat dit een schamel geesteskind
is als eindprodukt van een lang leven en ik kan me voorstellen dat menigeen
vermoedelijk zijn schouders daarvoor zal ophalen. Was mijn tante Becca er nog maar
om mij met een van de wapenspreuken van koning Salomo te hulp te snellen. Nu
kan ik alleen maar stamelen dat ik nooit wat de zoekers een queeste noemen heb
ondernomen naar een hoog verheven of diep verborgen heilig doel. Tot voor kort
ben ik er vanuit gegaan dat de dichtregel van Hadewijch
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Alle dinghe
sijn mi te inghe
ick ben so wijt

bijzonder goed aansloot bij mij gedachtengoed. In de in 1994 verschenen bloemlezing
van Gerrit Komrij De Nederlandse Poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in
1000 en enige bladzijden lees ik dat deze regels afkomstig zijn van een
pseudo-Hadewijch 1, maar dat was het ergste niet. Ik had alle dinghe sijn mi te inghe'
altijd de betekenis toegekend van alle dingen zijn binnen in mij. Wat een rijkdom,
wat een mogelijkheden om de zinloosheid van ons bestaan dat ons van zovele kanten
wordt voorgehouden op te heffen. Nu blijkt dat het ‘alles is mij te eng’ moet zijn.
Deze misvatting maakt voor het goed verstaan van het gedicht als geheel niet zoveel
uit, maar als citaat - en meer dan een enkele regel uit een gedicht maken we ons
meestal niet eigen - mist het voortaan die gecomprimeerde expressie van dat wat ik
zelf niet onder woorden zou kunnen brengen.
Met Goshwin, zoon en reiskameraad, is het anders gesteld. Dat hij al zeven jaar
een overtuigde boeddhistische bedelmonnik is moet ik telkens weer aan mensen die
hem vroeger gekend hebben uitleggen. Of ik daarin slaag is een tweede. Na te licht
bevonden te zijn voor een lucratieve baan bij de Coca Cola-firma van een
aangetrouwde neef van mij in Suriname, hetgeen een omslachtige manier is om te
zeggen dat hij dat vooruitzicht niet zo zag zitten, zwierf hij jarenlang samen met een
vriendin vrijwel zonder een cent op zak door Zuid- en Midden-Amerika. Zonder
vriendin in India beland voelde hij zich aangetrokken tot de heilige mannen, de
swami's, die in het Westen voor daklozen zouden worden aangezien. Swami
Bisambami werd hij in de familiekring genoemd, waar deze neiging van hem meer
als een verlate stek van het hippiedom werd beschouwd. Tot hij genoeg had van het
vrijblijvende van deze levenswijze en bedelmonnik werd. Nu gaat hij iedere ochtend
vroeg met een bedelnap er op uit en
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leeft van de goede gaven, rijst, vis, vruchten, soms bloemen of wat geld van de
gelovigen. Hoe kan je van die arme mensen in de dorpen iets vragen, heeft zijn
moeder meer dan eens verzucht. Ze kan moeilijk aannemen dat het geven van
aalmoezen aan een monnik deel uitmaakt van de leer en het karma van de milde
gever ten goede komt, die zich immers daardoor ‘merits’, pluspunten voor een
toekomstig leven, verwerft. Ik voor mij houd het bij een vers in de Dhammapada,
het canonieke boek van de boeddhisten, dat in een eenvoudige, voor een ieder
begrijpelijke versvorm de gedachten van de Boeddha inhoudt. In mijn vrije
kwatrijnvorm luidt het vers aldus:
De nectar die een bij vergaart
de roos lijdt daar geen schade van,
de geur, de kleur, alles eraan
blijft in haar ongerepte staat.

Terzijde:
Na mijn pensionering zal ik medeoprichter en dan voorzitter worden van
het Landelijk Bureau Racismebestrijding, LBR, dat zich vooral met de
juridische aspecten van die bestrijding bezighoudt. De golven van meewarig
ongeloof en bespotting (ik denk aan de columns van Gerrit Komrij en
Emma Brunt,) zijn over ons heengegaan. Ook aan tegenwerking, zoals
een dreiging met boycot, van verschillende kanten, waar je het niet van
zou verwachten, heeft het niet ontbroken. Desondanks is het LBR niet
vroegtijdig omgekieperd en is een waardevol instrument gebleken om een
acceptabel leefklimaat tussen allochtonen en autochtonen te scheppen.
Goshwin haalde laatst in een brief de woorden van de Boeddha aan: ‘Ik
ben niet beter, niet minder, niet gelijk.’ Ja, zo is dat, als ik deze woorden
goed begrijp moeten we ermee ophouden vergelijkingen, die bijna altijd
ten detrimente van de ander uitvallen, te maken.
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Zuid-Oost-Azië was overigens niet het exclusieve terrein van Goshwin en mij.
Margaretta, mijn Australische dochter uit mijn eerste huwelijk, heeft in India gewerkt.
Ze had eerst gestudeerd aan de School of Oriental and African Studies in Londen en
was toen op aanraden van haar hoogleraar gaan werken bij de Indiase uitgeverij
Motilal Banarsi Dass in Delhi. Als editor van spirituele literatuur moest ze het boek
van Acharya Rajneesh, later meer bekend als de Baghwan uit Poona Who am I? in
een passende vorm gieten. Ze zond het me toe met haar commentaar op het voorblad:
This is the little book that Mr. Jain was so agitated about when you arrived in Delhi.
Thought it might amuse you to have a copy? The Acharya is one of the Holy Men of
India, but alas, writes a considerable amount of waffle - very dificult to get any
logical coherence into it for the editor. Toen ik haar in Delhi opzocht zag ze er bleek
en moe uit. Een jonge vrouw alleen werd binnen de Indiase kring waarin ze zich
bewoog als niet passend beschouwd. Het bezoek van de vader vijzelde haar aanzien
op. De oudste firmant had haar voorgesteld om bij hem te komen inwonen. Ze sloeg
het af, bevreesd als ze was dat ze, eenmaal opgenomen in de uitgebreide familie die
er huisde, haar bewegingsvrijheid zou verliezen. In ieder geval vond ik dat een paar
weken vakantie in een koeler oord dan het op dat tijdstip verstikkend hete Delhi haar
goed zou doen. Mr. Jain die ik raadpleegde noemde twee hooggelegen streken,
waarvan hij de schoonheid bloemrijk bezong, Kashmir en Nepal. Het werd
Kathmandu. Ik heb er geen spijt van gehad. Voor mij was het een openbaring. Dit
was het Oosten waarvan ik had gedroomd. Mijn brieven en kaarten moeten daar vol
van hebben gestaan. Wat is er met hem aan de hand, zullen ze hebben gedacht. Ik
kon mijn ogen niet afhouden van de sierlijke vrouwen met de koperen kruiken, die
ze op de heupen droegen, van de ontelbare schrijnen met vreemde beelden, Hanoeman,
de apenkoning, Ganesh, de olifantengod. Bloemen werden voor ze neergezet, met
rode of gele verfstof werden ze bestreken. Ik snoof de geur en stank op van wierook,
bloemen, huisvuil en uitwerp-
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selen, ik zag optochten met muzikanten en oude, tot de draad versleten
schutterspakken voorbij trekken, praalwagens op hoge wielen werden door stellen
jubelende jongemannen voortgetrokken. De twee grote boeddhistische stoepa's, die
soms oneerbiedig met omgekeerde bijenkorven werden vergeleken, Swayambu en
Bodnath, prentten hun naar alle windstreken gekeerd gezicht - twee horizontale
lotusogen en een neus in de vorm van een langwerpig vraagteken - vast in mijn
geheugen. Ik heb in de logeerkamer in Amsterdam een stoepa-tanka hangen, een
rolschildering met de Swayambu in het middelpunt, maar jammer genoeg zijn ogen
en neus in de loop der tijden volkomen vervaagd.
Nepal heeft me sindsdien niet meer losgelaten, tot driemaal toe heb ik een trektocht
rondom de Annapoerna gemaakt. De eerste keer samen met mijn vrouw en Goshwin.
Op advies van een gerenommeerde trekking-organisatie deden we dat in stijl met
sherpa's, dragers en koks, zodat het erop leek of we een koloniale expeditie aan het
nadoen waren. De tweede keer, meer ingetogen, trok ik alleen met Goshwin. De
laatste keer was weer iets uitbundiger met Goshwin, mijn dochter Tamara en een
vriend van haar. Tamara en vriend liepen een dagmars voor ons uit, als ze van andere
trekkers vernamen dat we hen op de hielen zaten versnelden of verlangzaamden ze,
naargelang hun stemming, hun pas. Het is een gedenkwaardige tocht geworden met
aardverschuivingen, langdurige regenval en om nooit te vergeten een aanval van
bloedzuigers, die het vooral op mij, de magerste van het gezelschap gemunt hadden.
Als ik in een ‘teashop’ mijn hemd uitdoe, stroomt het bloed langs mijn armen en
mijn rug.
‘Hoe oud bent u?’ wordt me gevraagd.
‘Bij de zeventig.’
‘Ja, dat is heel oud,’ krijg ik te horen, alsof ik de extra aandacht, die ik van de
bloedzuigers gekregen heb, aan mijn gevorderde leeftijd te danken heb.
Na zestig uur is het opgehouden met regenen. De lucht is helder, strak en blauw,
de machtige toppen van Annapoerna,
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Dalaghiri en Macho Poechere liggen voor het grijpen. Ik begin iets van wat de echte
bergbeklimmers bezielt te begrijpen.
Sproot mijn reis met Margaretta naar Nepal voort uit vaderlijke bezorgdheid,
anders was het gesteld met mijn reis naar Afghanistan. Na het lezen van Peter Levi's
The Light Garden of the Angel King, een erudiet en aanstekelijk verslag van een reis
door Afghanistan, kreeg ik de aanvechting om erheen te gaan. Ik nodig Margaretta,
die inmiddels in Sydney was gaan wonen, uit om elkaar in Kabul te ontmoeten. (Kan
Hugo geen normaler land bedenken, moet haar moeder verzucht hebben.) Goshwin
voegde zich bij ons en met z'n drieën hebben we toen het land per bus doorkruist.
Spoorwegen waren er niet in dit land. Paul Theroux, de treinfanaat, kan daar in zijn
uiterst plezierige The Great Railway Bazar niet genoeg over uit. Met bekwame spoed
verlaat hij dit vermaledijde land om in Pakistan en India naar hartelust van de
zegeningen van het Britse spoorwegnet te kunnen genieten. Levi zelf vond reizen
per bus een beproeving. Ik moet aannemen dat hij en zijn metgezel, niemand minder
dan Bruce Chatwin, hun tochten voornamelijk per auto, en afgaand op een foto soms
te paard, hebben gemaakt. In Nepal, dat een hindoe-vorstendom is, is het boeddhisme
nog niet uitgestorven, Afghanistan daarentegen is streng islamitisch met enkel een
antiek boeddhistisch verleden. Pas als je de twee uit de rots gehouwen kolossale
Boeddhabeelden in Bamyan bekijkt en de honderden, eveneens in de rotsen gehouwen
nissen, cellen, waar de monniken eens geleefd hebben, kun je je voorstellen wat een
bloeiende boeddhistische gemeenschap het indertijd hier moet zijn geweest. Wat een
voedsel moet er hier niet allemaal verbouwd zijn om al die monniken te eten te geven.
De titel van Peter Levi's boek is regelrecht ontleend aan de inscriptie bij Babur's graf,
waarvan een deel luidt: The Light Garden of the Godforgiven Angel King. (Levi, die
een jezuïet is, heeft, waarom weet ik niet, het godforgiven weggelaten, dat anders
wel mooi past bij de nagedachtenis van deze krijgsman en veroveraar.) Babur
(1483-1530) was een Mon-

Hugo Pos , In triplo

222
goolse prins, afstammeling van Djenghis Khan en Tammerlan, die uit zijn koninkrijk
nabij Samarkand verdreven werd, naar Kabul trok, vandaar tot aan Delhi doordrong
en de eerste keizer van de Moghul-dynastie in India werd. Hoewel je zou verwachten
dat je zijn naam en beeltenis overal in de bazars zou aantreffen was dat niet het geval.
Alexander de Grote en zijn Afghaanse bruid Roxane, ook al was dat meer dan
tweeduizend jaar geleden, genoten een grotere populariteit. Of dat ook zo was in de
schoolboekjes weet ik niet.
Ik verzuimde het aan onze kleine, vriendelijke hoteleigenaar te vragen, die me
elke ochtend kwam waarschuwen als de ongesluierde meisjes van de middelbare
school (opgeschoten meisjes, vandaar dat ik vermoed dat ze de middelbare school
bezochten) in hun groene schooluniform langs kwamen. Een voor dit land begrijpelijk
enthousiasme. Toen de auto's van de London-Sydney rally langs de afgezette wegen
voorbij kwamen rijden - we waren toen van Kabul op weg naar Herat - was er tussen
de honderden toeschouwers geen vrouw te bekennen. Het beeld is weer totaal anders
als we op een vrijdagmiddag even buiten Kabul een recreatiepark bezoeken. Daar
picknickten hele gezinnen, zittend op uitgespreide tapijten met korven vol
versnaperingen. Er werden vuurtjes gestookt waarop geurige maaltijden werden
klaargemaakt. Sommige families hadden grammofoons meegenomen, terwijl
minstreels rondgingen en hun ballades op vreemdsoortige instrumenten begeleidden.
Afghanistan mocht dan wel veel analfabeten tellen, dichters zijn er van oudsher in
overvloed geweest, iets waaraan de Perzische invloed, denk ik, niet vreemd zal zijn
geweest. We werden voortdurend aangemoedigd om aan te schuiven en mee te eten.
Er heerste een prettige, ongedwongen stemming. Goshwin werd zelfs door een
niet-gesluierde jongedame, Roxane, wat een veel voorkomende naam schijnt te zijn,
uitgenodigd om haar thuis te komen opzoeken, wat hij nog gedaan heeft ook. Zo op
het oog kon dit gezelschap tot de bourgeoisie van Kabul worden gerekend. Er was,
niet ver hiervandaan, een besloten country
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club, waar ik officieren met hun vrouwen naartoe zag gaan. Dit was in 1979, de
koning was afgezet, Afghanistan was een republiek en overal prijkte een portret van
de president, Daoud Khan, een sluw heerschap leek het wel. Ik weid erover uit, omdat
dit het enige strikt islamitische land was dat ik ooit heb bereisd (Maleisië en Indonesië
doen, hoewel islamitisch, toch heel anders aan.) Pogingen om iets meer van de
nomaden te weten te komen lukten ons niet. We zagen hun vrouwen - ongesluierd op het land rondom hun tenten werken, de kudden hoeden, tapijten weven, maar
vervaarlijke honden hielden de indringers - waaronder zij blijkbaar ook de toeristen
verstaan - op een afstand.
Babur, the Angel King. The Garden King zou een meer bij hem passende benaming
zijn geweest. Waarheen hij ook trok, overal liet hij tuinen aanleggen. Alleen al in
Agra, waar een latere Moghul-keizer de Taj Mahal zal laten bouwen, heeft hij vier
tuinen nagelaten. Toch verkoos hij Kabul boven de steden van India en daar wilde
hij, toen hij in Delhi stervende was, worden begraven. Tien jaar later is dat dan ook
gebeurd. Babur wordt in Levi's boek met ere vermeld omdat hij, net als Julius Caesar,
naast het zwaard ook de pen heeft gehanteerd. Zijn levendige eigenhandig geschreven
memoires zijn verloren gegaan, betrouwbare vertalingen daarvan zijn gelukkig
bewaard gebleven. Uit zijn geschriften, die met grote tussenpozen zijn geschreven,
komt een zeer bijzondere man naar voren, delicaat als het de liefde betreft,
onverschrokken in veldslagen bij voor- en tegenspoed, een liefhebber van wijn, van
gedichten, van rozen en meloenen.
Het is me in Kabul overkomen dat ik met twee streng uitziende, bebaarde
overheidsdienaren mee mocht rijden naar een moskee ver buiten de stad, waar een
beroemde dichter en diens hond waren begraven. (Het verhaal dat daaraan vastzit is
mij jammer genoeg ontschoten.) Het was een mooie ochtend, de marmeren graven
lagen er wit blinkend en ongeschonden bij, de lettertekens waren er sierlijk op
aangebracht. De heren hadden mij een groot plezier
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gedaan om mij erheen te brengen. Op de terugweg vroeg een van hen mij of ik in
God geloofde. Moge de god, wiens naam ik niet ijdel heb gebruikt, maar wiens
alomtegenwoordigheid ik, om mijn zitplaats te behouden, heb bevestigd, mij dit
moment van zwakte vergeven.
Niet zo lang geleden heb ik een verhaal geschreven, waarvan ik de plot in Kabul heb
gesitueerd. Het is een verhaal dat in menig opzicht aangeeft hoe mijn verhalen
ontstaan. Kleine, vaststaande feiten en gebeurtenissen, die op zichzelf niet veel te
betekenen hebben, heb ik verbonden aan een reeks herinneringen uit een andere tijd
en in een ander land. Het valt me op dat die herinneringen steeds min of meer in
dezelfde vorm terugkeren en dat ik, als ik ze wil opschrijven, dat, zoals de lezer straks
zal merken, telkens met vrijwel dezelfde woorden doe. Uit de vermenging van feit
(weliswaar een beetje aangekleed) en herinnering wordt het verhaal waar het mij om
gaat gehoren. Het stelt mij in staat grenzen te overschrijden zonder, naar ik hoop, in
gebrabbel te vervallen. Ik waag het erop om dit verhaal als slot van dit hoofdstuk te
laten volgen. Het kan desgewenst beschouwd worden als een hommage aan The
Angel King, naar wie Peter Levi mij de weg heeft gewezen.
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De brief aan Kiyoko
Dit verhaal wil niet meer zijn dan een anekdote. Misschien zelfs minder dan dat.
Want een anekdote behoort toch op zijn minst een situatie te schetsen die achteraf
bezien vermakelijk aandoet. Juist dit essentiële element ontbreekt aan mijn verhaal
dat hoogstens enige meewarige Schadenfreude kan oproepen.
Welnu, ik bevond mij in de zomer van 1979 in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan.
Het was er rustig, de koning was afgezet, buitenlanders konden vrij reizen. Ik was
juist teruggekomen van de oeroude stad Gazni, waar ik met hooggespannen
verwachtingen naartoe was gegaan omdat ik wist dat Italianen er belangrijke
opgravingen hadden verricht. Tot mijn ergernis en spijt was mijn tocht in dat opzicht
op niets uitgelopen, want de vergaarde vondsten, die volgens deskundigen heel
bijzonder moeten zijn, waren in kisten opgeslagen. Eerst zou er ter plaatse een
museum worden gebouwd en dan pas, vele jaren later dus, zouden de schatten aan
het publiek worden getoond. Tot overmaat van ramp hielden norse militairen me
tegen toen ik het terrein van de opgravingen wilde opgaan. Archeologen trof ik in
Gazni niet aan. Er was wel een Italiaanse bouwkundige die me de plaats aanwees
waar het museum zou komen te staan en klaarblijkelijk wat voorbereidend werk aan
het doen was. Het was een erg spraakzame man die zich heel alleen voelde en me
vertelde hoe moeilijk het was om in dit land een vrouw te vinden om met hem
gedurende zijn verblijf in Gazni samen te leven. Hoeren waren er wel, zei hij, maar
een gezellin had hij zich totnogtoe niet kunnen aanschaffen. ‘Nee, dan was het in
Perzië, waar ik eerder gewerkt heb, heel wat gemakkelijker.’ Om toch iets troostrijks
omhanden te hebben had hij zich in dit land van meloenen toegelegd op het telen
van druiven. Ik schrijf iedere week naar mijn vrouw, verzekerde hij me, dat houdt
me op
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de been. Nadat ik afscheid van hem had genomen, zonder iets van de inhoud van de
kisten te weten te zijn gekomen, nam ik de bus terug naar Kabul. Nooit weer, dacht
ik, terwijl ik in de propvolle bus, voor de helft met schapen gevuld, tevergeefs
probeerde mijn benen ietwat te strekken. In mijn hotel op een snikhete middag keek
ik vanuit mijn kamer neer op het in de folder aangegeven zwembad. Hoe aangenaam
zou het niet geweest zijn als ik een frisse duik had kunnen nemen, maar helaas, het
was leeg en daar zou de eerstkomende dagen geen verandering in komen. Een
aanlokkelijk aanbod om met Aeroflot voor twee weken naar Tashkent, Bokhara en
Samarkand te vliegen had ik wegens tijd- en geldgebrek van de hand moeten wijzen.
Het leek wel of alles tegenzat, ik had er schoon genoeg van, al wist ik natuurlijk dat
er in en rondom Kabul nog van alles te exploreren viel.
Het overvalt de reiziger vaak genoeg dat in een mismoedige bui het verlangen
naar een vertrouwde omgeving, naar geborgenheid, bij hem opkomt. Het zijn vlagen
die maar kort duren, overwaaien, wegdrijven. In zo'n interimperiode bevond ik me
toen ik besloot een brief aan Kiyoko te schrijven. Waarom juist aan Kiyoko? Ik had
Chibi, Jolande, Lizzie, noem maar op, net zo goed kunnen aanroepen om me uit mijn
neerslachtige stemming te verlossen, waarom koos ik dan juist Kiyoko uit? Ik
vermoed, want zulke dingen weet je nooit zeker, dat het kwam doordat ik, vlak voor
mijn vertrek naar Afghanistan, op een vernissage een oude Amerikaanse fotograaf
van Japanse origine had ontmoet die de familie van Kiyoko kende. Hij kon het me
allemaal vertellen. Ze was getrouwd, drie kinderen, nu gescheiden. Een scheut van
vreugde schoot door mijn hoofd. Ze leeft dus nog. Ik noteerde haar adres in Salt Lake
City, de Mormonenstad, en nam me voor haar zo gauw mogelijk een brief te schrijven.
Door de drukte die voorafging aan mijn vertrek kwam daar niets van. Een paar
haastige woorden, daar ging het niet om. Het moest een echte brief worden, een
onopgesmukt relaas van mijn leven en gevoelens, de ups en down zogezegd, met
een
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subtiele terugblik naar de tijd die we samen hadden doorgemaakt. Kiyoko was het
meisje met wie ik zo'n vijfenveertig jaar geleden in Japan tijdens de geallieerde
bezetting na de oorlog een uiterst hechte band heb gehad, zonder dat die naar mijn
gevoel in liefde was omgeslagen. Zo heb ik me dat tenminste altijd voorgehouden,
we gingen er beiden vanuit dat onze verkering tijdelijk was, zonder daarbij aan een
tijdsbepaling te willen denken. De oorlog was voorbij, Kiyoko vergoedde veel, zo
niet alles. Ze stond me na zoveel jaar nog altijd voor de geest, zoals ze toentertijd
was, klein, slank met lang loshangend haar en ogen die achter brilleglazen levendig
knipperden. Ze was een Amerikaanse, een Nisei, een American of Japanese extraction,
en uit dien hoofde kende de fotograaf vermoedelijk haar familie. Ze diende in het
Amerikaanse bezettingsleger als soldaat, ik werkte in de rang van kapitein bij het
KNIL als Prosecutor Minor War Crimes in Tokio. Er waren enige hiaten in mijn
herinnering geslopen.
Hoe en waar we met elkaar in contact waren gekomen wist ik niet meer. Ik woonde
in een door de Amerikanen opgevorderd hotel voor subalterne officieren en deelde
een ruime kamer met de tweede luitenant Haviland, een in vergelijking met mij wat
oudere Amerikaan. Haviland vertrouwde me toe dat hij als vrijwilliger naar Japan
was gekomen omdat zijn vrouw - zijn derde - te hartstochtelijk voor hem was. Eén
brief per week, dat was nu het rantsoen waaraan hij zich hield. Hij predikte, als ik
dat zo mag noemen, Detachment, los, vrij, onthecht zijn. Niet dat ik zijn ideeën tot
de mijne maakte, verre van dat. Ik had met zijn assistentie een laken zodanig weten
te spannen dat het onze kamer in twee even grote delen opsplitste. Het deerde hem
blijkbaar niet dat Kiyoko en ik in onze suite geregeld met elkaar naar bed gingen.
Hij heeft er nooit een woord van gezegd, er zelfs nooit op gezinspeeld. Soms
vermoedde ik zelfs dat hij op de een of andere manier er een zeker genoegen in schiep
dat hij deelgenoot was van onze vrijages, die zich, ofschoon hij ze niet kon
waarnemen, in zijn onmiddellijke nabijheid afspeelden. Maar
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ik haast mij om hier aan toe te voegen dat ik geen enkele aanwijzing heb dat hij
daaruit enige seksuele opwinding peurde. Van onze kant vormde zijn aanwezigheid
aan gene zijde van het laken geen belemmering voor onze vrijheid van handelen, al
probeerde we, door onze stemmen te dempen, zijn filosofie niet aan het wankelen te
brengen. Onze innige vriendschap, die ongeveer een maand of tien heeft geduurd,
kwam abrupt aan haar eind toen ik een dienstorder kreeg die inhield dat ik de volgende
dag al per vliegtuig naar Morotai, een eiland in Indonesië, moest vertrekken. Niemand
vroeg me wat ik daarvan vond, ik had maar te gaan. Kiyoko bevond zich niet in
Tokio. Ik heb geen afscheid van haar kunnen nemen. Tot de dag van vandaag berouwt
me dat.
Maar goed, dat heeft zich allemaal lang geleden afgespeeld, het is nu, zoals eerder
gezegd, 1979 en in mijn neerslachtige bui besluit ik haar een brief te schrijven. Een
openhartige brief waarin ik haar vertel dat ik voor het oog van de wereld goed op
mijn pootjes ben terechtgekomen, maar dat ik wat ik met haar heb beleefd en doorleefd
nooit meer heb meegemaakt. Terwijl ik dat aan het schrijven ben zie ik het weer
allemaal voor me, haar jonge, lenige lichaam dat zich kon vouwen en oprollen als
ware zij een acrobate uit een Chinees circus. Ik haalde herinneringen op hoe we ons
dankzij haar Japanse uiterlijk en kennis van de taal, zonder moeite binnen het voor
geallieerde militairen streng verboden ‘out of bounds’-gebied konden bewegen en
in de meest onwaarschijnlijke, landelijk hotelletjes overnachten. Ik vertelde haar hoe
onze omgang me de ogen geopend had voor de Japanse cultuur en leefwijze, hoe ik
me steeds minder prosecutor was gaan voelen, ik geloof zelfs dat ik het woord verrijkt
heb gebruikt. Als ik de brief af heb is de lusteloosheid van me afgevallen. Het is
alsof ik een mentale verjongingskuur heb ondergaan. Geen moment komt het bij me
op dat ik te ver ben gegaan in mijn schrijfwoede, dat ik een ander, hoe dierbaar ook,
niet na zoveel jaren overrompelen mag met een overmaat aan ero-
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tisch gekleurde ontboezemingen, die in de loop der tijden van onderdrukte
wensdromen nauwelijks te onderscheiden zijn. Nee, de brief moet onmiddellijk weg,
naar Salt Lake City, om haar, hoe oud en beschadigd we inmiddels ook geworden
zijn, te vertellen wat ze voor me heeft betekend en tot op zekere hoogte nog voor me
betekent. Haviland beschikt vanwege zijn wekelijkse correspondentie over een ruim
assortiment aan postzegels en nadat ik de enveloppe heb dichtgeplakt loop ik de
straat op om de brief te posten. In Kabul had je in die dagen pittoreske brievenbussen
op de hoeken van de straat met een rood geverfd afdak erop. Voor ik de brief in de
gleuf laat glijden controleer ik of ik het adres goed heb. Alles klopt, ik voel me
opgelucht, alsof ik een heldendaad heb verricht, een kind uit het water gehaald of
iets dergelijks en over een week of wat een beloning van de dankbare ouders zal
ontvangen. Want dat ze op mijn brief zal reageren acht ik vrijwel zeker, goedkeurend,
afwijzend, onverschillig, het doet er niet toe, het gaat me niet eens zozeer om het
gewicht van haar reactie, als om het feit dat ze weet dat ze nog altijd in mijn hoofd
is blijven voortbestaan, huwelijk, kinderen en scheiding ten spijt, afstanden trotserend,
onveranderd door het verloop der jaren. Rechtop, blakend van voldoening keer ik
me, na de brief gepost te hebben om en vind nu het juiste moment gekomen om naar
het park aan de voet van het museum te gaan en daar op een bank in de schaduw van
de platanen en moerbeibomen wat te gaan namijmeren.
Maar eer ik nog een pas of tien heb gezet komt een bebaarde doch vriendelijk
uitziende man naar me toe en zegt in het slechtst mogelijke Engels tegen me dat de
brievenbus in geen jaren meer is gelicht. Sedert de revolutie doen ze dat niet meer.
Welke revolutie hij precies bedoelt weet ik niet en kan me niets schelen, de brief ligt
nu eenmaal in de bus onder het rode afdak en zal daar blijven liggen rotten, want op
het postkantoor, waar ik naartoe snel, schijnt niemand te weten wat daaraan te doen
is. Aan het openen van de bus valt niet te denken, ze doen alsof de doodstraf,
steniging, hand afhak-
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ken, daarop staat. Ze vinden me maar een opgewonden standje, een westerse
druktemaker, die ze eventjes zal komen vertellen wat ze moeten doen. Een
postbeambte, die het goed met me voorheeft, geeft me de raad om een nieuwe brief
te schrijven, die dan persoonlijk aan het loket van het postkantoor af te geven en erop
toe te zien dat ze afgestempeld wordt, zodat ik niet de kans loop dat de een of andere
onverlaat de zegels er weer vanaf weekt. Dat moet toch een kleine moeite zijn en
dan weet ik tenminste zeker dat de brief zal worden verzonden. Ik neem aan dat hij
me dat te verstaan heeft gegeven, want onze communicatie, voor het merendeel in
gebarentaal, verloopt uiterst gebrekkig.
Daar zit ik dan in de rozentuin, door Babur, de eerste Moghul-keizer, zelf
aangelegd. Het is gemakkelijker je de geschiedenis van Babur voor de geest te halen,
die, toen hij pas gehuwd was, te schuw was om zijn vrouw te benaderen, dan aan
mijn weggezonken, niet van een soortgelijke schuchterheid getuigende brief te blijven
denken. Want met de goede raad van de postbeambte kan ik niet uit de voeten. Ik
mis de moed, de aandrang om ten tweeden male zo'n brief te schrijven die
tegelijkertijd bekentenis, liefdesverklaring en zwaktebod is. Een dergelijke opening
van zaken geef je maar één keer in je leven om daarna het boek waarin dit allemaal
staat geboekstaafd voor altijd dicht te slaan.
Een brief die niet verzonden wordt is geen brief. Wat ze dan wel is? In zijn
algemeenheid kan ze van alles zijn, een ego-document, een schrijfoefening, een
onderdeel van een nimmer aflatende therapie. Maar een brief die wel gepost is met
het juiste adres en voldoende postzegels erop en die toch, zoals de afzender weet,
nooit de geadresseerde zal bereiken is een non-document, een desaveu van alles wat
erin vermeld staat. In de rozentuin van Babur, die, keizer van India geworden, zoveel
van Kabul bleef houden dat hij hier begraven wilde worden, begint het me langzaam
te dagen. De storm, onverwacht en ontijdig opgestoken, is geluwd, de wind is gaan
liggen, mijn gedachten rollen niet langer onsamenhangend
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over elkaar heen. Ik wil morgen de plek waar de schuchtere Babur even buiten Kabul
begraven ligt gaan bezoeken en een roos op zijn graf neerleggen.
Terug in Amsterdam schrijf ik dan eindelijk de brief aan Kiyoko. Een aardige,
opgewekte brief die verraden moet hoe blij ik was dat ik via de fotograaf een
levensteken van haar ontving. Ik schrijf over mijn reis naar Afghanistan, over mijn
interesse in de Gandhara-kunst, als de Grieken na de dood van Alexander de Grote
in het koninkrijk Gandhara tot het boeddhisme overgaan en tegelijkertijd de artistieke
uitbeelding van de Boeddha - tot dan toe slechts symbolisch aangeduid met een voet,
de afdruk van een hand, de lotus, het wiel, een swastika - gaan bepalen. Het is meer
een reisbrief dan wat anders, het is levendig, vol informatie, verstoken van intieme
gevoelens. Een paar weken later krijg ik een brief van haar in dezelfde toonaard. Het
is een relaas van een blijmoedig, rustig leven in een mooie omgeving met een
uitgebreid verslag over het doen en laten van de kinderen. Er staat niets in dat doet
denken aan de beroeringen die ik in mijn Kabulse brief onbeheerst neerpende. Op
een afstand van zoveel duizend mijl en met de tussenpoos van zoveel jaren leven we
weer in volmaakte harmonie, evenwicht. Wat er kan gebeuren als bij een volgende
revolutie de bussen worden gelicht en brieven alsnog verzonden, daar moet ik liever
niet aan denken. Ik zei het u in den beginne al, dit verhaal is een anekdote zonder
pointe.
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Familie
Wat benijd ik de schrijvers, die hele gesprekken van jaren geleden tussen
aanhalingstekens kunnen reproduceren, net alsof ze tot en met de komma's op een
denkbeeldige bandrecorder waren opgenomen. Van mijn grootvader en zijn vrienden,
die zich 's middags op het balkon van de buitensociëteit Het Park door een koele
bries lieten strelen, herinner ik mij alleen de vaak herhaalde woorden ‘naar waarde
genoten’, een zinnetje dat, zoals ik later begreep, iets te maken had met een
standaardformule bij een promesse, toentertijd een veel voorkomende
schuldbekentenis. Ik wil aannemen dat deze door de oudere heren met een zekere
bravoure uitgesproken woorden niet als provocatie bedoeld waren, maar de
tegenhanger moesten vormen van ‘il senso tragico de la vida’, dat aan de meesten
niet was voorbijgegaan. Nu ikzelf een leeftijd heb bereikt, hoger dan die van mijn
grootvader en zijn vrienden eertijds, kijk ik wel uit om een dergelijke van epicurisme
blakende verklaring in de mond te nemen. In de bundel Voordat ik Afreis, die mijn
Nestoriaanse kwatrijnen bevat, staat zonder enig cynisme
Gekrompen in de was
Zet dat maar kort en bondig
boven mijn doodsbericht.
Of ik dat meen? Hartgrondig.

Mijn vrouw vindt dat mijn pittigste, zo niet mijn beste kwatrijn. Gedachtig aan het
refrein van Saidjahs zang ‘Ik zal het niet horen’, ben ik niet echt benieuwd of zij
straks, als het zover is, aan deze tip gevolg zal geven.
Woorden, woorden, woorden, duizenden gesprekken moet ik in mijn leven gevoerd
en beluisterd hebben en ook zonder hulp van tante Becca kan ik met de Prediker
verzuchten over de veelheid der woorden.
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Mijn oom Hans, tandarts in Amsterdam, hield op familiefeestjes van verkleedpartijen
en declameerde dan versjes, die hij op onbetaalde rekeningen had geschreven. Hij
had tal van toneelspelers en musici onder zijn patiënten, hetgeen hem veel vrijkaartjes
voor de Stadsschouwburg en het Concertgebouw opleverde, maar niet genoeg cash
om zijn sigarenleverancier op tijd te kunnen betalen. Dat verhinderde de heer
Walladijn, alias Wallie, niet om als buurtgenoot en onbezoldigd conferencier op de
familiefeestjes aan de Weesperzijde op te treden. Het eindige er altijd mee dat hem
na het applaus te verstaan werd gegeven dat hij een volgende keer wat minder
schunnig moest zijn. Er zijn kinderen bij, heette het dan. Oom Hans, de vader van
Willy, de latere directeur van de Amsterdamse toneelschool, had de gewoonte mij
op de meest vreemde ogenblikken de vraag voor te leggen: Geloof jij in de
onsterfelijkheid van de ziel? Om een antwoord was het hem dan niet te doen en het
is nog maar de vraag of dat vraagstuk hem echt bezighield. Hij was mijn voogd, en
als zodanig vond hij het op zijn weg liggen om mij wat levenslessen bij te brengen.
Dat bestond bijvoorbeeld uit het op een bepaalde toonhoogte declameren van iets
dat op een geloofsbelijdenis leek, zeker niet de zijne, maar desalniettemin.
Kunnen de heidenen zalig worden?
Neen zij.
En als zij een goed en vroom en onbaatzuchtig leven leiden?
Het en baat niet.

Geld en goederen heeft oom Hans niet nagelaten, maar Willy en ik hebben deze
levensles, door ons als duet voorgedragen, met Brigitte, Willy's vrouw, als
sympathiserende toehoorster, in ere gehouden. Ik was nog maar pas in Holland en
bracht mijn eerste vakantie in de Ardennen in de buurt van Rochefort door. Oom
Hans kwam daar ook en op de terugreis deden we Brussel aan. Na zoveel natuur
wilde oom Hans ook iets van het grotestadsleven zien en dus bezochten we 's avonds
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een cabaret. Er trad een Egyptische danseres met ontbloot bovenlijf op, die een slang
op een verleidelijke manier over haar lichaam liet glijden. Oom Hans keek er
aandachtig naar, maar toen het nummer was afgelopen, zei hij, omdat hij zich gesnapt
voelde, tegen mij: ‘Ordinair, hoogst ordinair.’ Ook dat heb ik als een van zijn
levenslessen bewaard.
Ik weet nog goed hoe het is toegegaan toen mijn vader en zijn broer Jobs na meer
dan vijfentwintig jaar elkaar weer voor het eerst ontmoetten. Dat kwam zo. Mijn
vader was op een ochtend, op weg naar de zitting van het kantongerecht in Paramaribo
door een kennis binnengeroepen om van een Hollandse Nieuwe uit een vers met de
boot gearriveerd vaatje te smullen. Mijn vader, die weinig tijd had, omdat de zitting
om half negen zou beginnen, moet de haring zo overhaast naar binnen hebben geslokt,
dat zijn prothese losschoot, meeschoof en in de slokdarm vast bleef zitten. In het
hospitaal van Paramaribo waren geen instrumenten voorradig om de prothese daaruit
weg te halen. Binnen vierentwintig uur besloten mijn ouders om met de boot, dezelfde
die de noodlottige haring had aangevoerd, en twee dagen later zou vertrekken - een
vliegverbinding was er in die tijd niet - naar Holland te gaan. Bij aankomst in
Amsterdam was de hele familie bij elkaar om mijn vader te verwelkomen. Onder
hen was ook oom Jobs, gehuld in een lange zwarte tot over zijn knieën reikende jas
en met een soort sloffen aan. Hij had een welige baard, vrolijke, vriendelijke ogen
en was in die dagen, 1935 of '36 moet het zijn geweest, een niet alledaagse
verschijning. Mijn vader monsterde zijn broer verbijsterd van top tot teen, kon zich
niet beheersen en zei:
‘Jobs, mag ik je als oudere broer iets vragen?’
‘Ja, Coen.’
‘Scheer dan je baard af.’
Even was het stil. De familie, jong en oud, om hen heen geschaard, wachtte vol
spanning de uitkomst af van deze regelrechte confrontatie tussen de beide broers uit
twee totaal verschillende leefwerelden. Nu was het de beurt van Jobs:
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‘Coen, mag ik je als jongere broer iets vragen?’
‘Ja, natuurlijk, Jobs.’
‘Trek dan je verzoek in.’
De baard is ongerept uit de strijd gekomen. Jobs heeft nog vele jaren geleefd, tot
hij, woonachtig bij een bevriende boer in Blaricum, is gestorven. In het drieënzestigste
Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum heeft mevrouw M. van
Donselaer-Middelkoop een levendig portret van hem, als behorend tot ‘de uitlopers
van de negentiende eeuwse Amsterdamse bohème’, geschetst. Ze vertelt daarin dat
Charley Toorop een tijdlang een zeker geestelijk contact met hem heeft gehad en
hoe aan die vriendschap, tussen twee uiteenlopende karakters, een eind is gekomen.
Nadat Charley in 1919 naar Schoorl verhuisd was logeerde Jobs wel bij
haar en op een avond toen ze met nog andere mensen in haar atelier zaten
(een houten huisje in de tuin) brak daar een brandje uit. Charley gaf zonder
bedenken het voorbeeld, zodat ieder een emmer of teil greep om te blussen.
Jobs schijnt ook met een emmer water in zijn handen gestaan te hebben
maar zo door de aanblik van Charley geboeid te zijn geweest, dat hij het
vuur vergat en de inhoud van zijn emmer in de richting van Charley
dirigeerde. ‘Je was zo mooi in het licht van de vlammen,’ gaf hij als enige
verklaring op. Maar dit was té bar voor Charley, 't was té irreëel.
Oom Jobs had in Amsterdam medicijnen gestudeerd, had het bijna tot semiarts
gebracht, had de studie niet afgemaakt en ging als filosoof door het leven. Voorzover
ik weet heeft hij nooit iets van zijn zachtmoedige en geldschuwe ideeën op papier
gezet, daar moest hij het, denk ik, niet van hebben. Er ging, voor wie dat konden
opvangen, iets van hem uit. De schilder Metten Koornstra zei tegen me dat hij veel
van hem had opgestoken. In het bezit van de familie Vecht, (van de kunsthandel aan
het Rokin in Amsterdam,) waar hij na een verblijf in Ascona jarenlang onderdag
heeft gevonden, is een
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groot schilderij van Monnie Schwarz (nu in langdurig bruikleen bij het museum De
Wieger in Deurne) met de passende aanduiding: De filosoof Jobs Pos.
Toen de prothese in het ziekenhuis in Utrecht door professor Kwiks zonder operatieve
ingreep was verwijderd, bood mijn vader de professor een diner aan. In zijn rede aan
tafel sprak hij de gedenkwaardige woorden: ‘Naast God heb ik aan Kwiks mijn leven
te danken.’ Mijn broer Raymond, altijd tuk op memorabele uitspraken, hield ervan
deze woorden later te pas en te onpas te herhalen. Nu is ook hij er niet meer.
Karel van het Reve vertelt in een van zijn Achteraf-columns in Het Parool dat hij,
als het op het herlezen van eigen werk aankomt, een fobie heeft. Deze tegenzin deel
ik niet, is, gelet op de betrekkelijk geringe omvang van mijn oeuvre, ook niet nodig.
Wel komen de bouwstenen van een verhaal, die ik al eerder heb gebruikt, mij soms
als nieuw voor en is het dus, mijn leeftijd en de daaraan verbonden gevaren indachtig,
oppassen geblazen. In mijn laatste verhalenbundel Van het een heb ik in het verhaal
‘Het Huis aan de Gravenstraat’ mijn verhouding tot mijn vader vrij uitvoerig belicht.
Omdat ik meende dat ik niet met een verwijzing naar dat boek kon volstaan, (hoewel
daar niets op tegen is) heb ik deze twee voorvallen eruit gelicht. Ze zijn in een bepaald
opzicht tekenend voor de positie van mijn vader, die, hoewel komend uit een groot
gezin, als enige van de broers en zusters in Suriname is gebleven. (Van mijn moeders
eveneens uitgebreide familie waren zij en tante Becca ook de enigen die er nog
waren.) Dat wijst er wel op hoe schaars de ontplooiingskansen toen al in Suriname
waren. Emigratie naar Nederland en Amerika was daarop het antwoord. Door het
isolement waarin Suriname verkeerde bleef het spraakgebruik, in het Nederlands
althans, archaïsch aandoen, wat gepaard ging met een daarbij passende mentaliteit.
Zo heb ik jaren later in de provo-tijd, toen de foto's van langharige jongeren de
kranten sierden, een hoogwaardigheidsbekleder in Suriname horen
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zeggen dat Nederland, wat beschaving betreft, een puntje aan Suriname kon zuigen.
Ik heb na de dood van mijn vader geprobeerd om in een kwatrijn de afstand tussen
de twee leefwerelden aan te geven, die van hem, geplant en zich volkomen op zijn
gemak voelend in dat geïsoleerde land en dat van mij, ik, die in dit door materialisme
geïnspireerde land mijn draai had gevonden.
Mijn vader schreef me: we zijn allen wel,
de grond is opgedroogd, de goede God behoedt
ons volk tot dusver. Dat geeft de burger moed.
Ik schrijf, het is mijn beurt: Robeco doet het goed.

Fortiter in re suaviter in modo, krachtig waar het in wezen om gaat, gematigd in de
wijze waarop. Dat was de lijfspreuk van mijn vader als rechter en die heeft hij aan
zijn leerlingen meegegeven. In zijn tijd bestond er in Suriname geen rechtsschool,
laat staan een universiteit. De juridische opleiding voor praktizijn, de Surinaamse
benaming voor advocaat, was in handen van een aantal rechters en advocaten, en
wat het Latijn betreft van een dominee of priester. Ze gaven kosteloos les aan een
klein aantal uitverkorenen en zij waren het ook die het examen eens per jaar afnamen.
Zo'n examen, dat des avonds in de zittingzaal van het Hof van Justitie werd
afgenomen, was een publiek evenement. De verschillende vakken werden achter
elkaar geëxamineerd en de uitslag werd diezelfde avond bekend gemaakt. In de
wachtperiode heerste er onder de belangstellenden een toenemende spanning. De
belangrijkste man tijdens dit interval was de bode Van der A, een oud-militair, op
wie nu alle ogen gericht waren. Hij ging de kamer waar de examinatoren zich om te
beraadslagen teruggetrokken hadden, af en toe met een glas water binnen. Op zijn
gezicht meende men dan, als hij weer uit de kamer kwam, te kunnen aflezen hoe de
kandidaat ervoor stond. Verscheidene bekende politici hebben nog van mijn vader,
die ook als praktizijn was begonnen, les in Romeins recht
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gehad, zoals Pengel (die afgehaakt heeft), Lachmon, Bergen, Ensberg. De lessen
hadden elke zondagochtend van tien tot twaalf plaats, waarna leermeester en studenten
gezamenlijk een glas wijn of madeira dronken.
Toen mijn vader, ondanks het ontbreken van de meesterstitel, bij hoge uitzondering
tot kantonrechter werd benoemd, moest hij als ommegaand rechter ook in de districten
zitting houden. Het komen en gaan werd een vast patroon in ons huishouden. Er ging
altijd een speciaal door mijn moeder bereide hoeveelheid koffie-extract mee en hij
ging ook nooit zonder zijn eigen kussen met sloop en al op reis. In Nickerie, het
district dat aan Brits Guyana grenst en waar je toen alleen per boot kon komen,
logeerde hij steevast bij mijn aangetrouwde oom Willy (William Colaço Belmonte,
die met een hele lieve zuster van mijn moeder was getrouwd). Oom Willy had een
concessie voor het winnen van balata, een soort rubber, en leefde alsof hij aan het
hoofd van een vrije republiek stond. 's Avonds voor het naar bed gaan verzamelden
de drie zonen met hun vader zich op het balkon van het huis en plasten vandaar naar
beneden. Hij moet, daarom niet alleen, de districts-commissaris een doorn in het oog
zijn geweest, want die rapporteerde de kletterende manier van wateren aan de
gouverneur, waarna deze mijn vader te kennen gaf dat hij niet langer in het huis van
zo'n vrijbuiter behoorde te logeren. Dientengevolge nam mijn vader bij zijn
dienstreizen naar Nickerie zijn intrek in het gouvernementslogeergebouw, een plek,
waar ik later, toen ik als rechter in de voetstappen van mijn vader getreden was, zelf
menigmaal heb gelogeerd en van de gerenommeerde kookkunst van de babbelzieke
Francis, die in de tijd van mijn vader er al was, heb kunnen genieten. Oom Willy
heb ik niet meer ontmoet. Hij is in moeilijkheden geraakt toen zijn arbeiders op het
concessieterrein van een ander balata hadden getapt, hetgeen als een ernstig misdrijf
gekwalificeerd staat. Hoewel hij beweerde daarvan niet op de hoogte te zijn geweest
is hij, om aan een veroordeling te ontkomen, naar het naburige Brits Guyana
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gevlucht en is toen vandaar naar New York gegaan. Hij is daar een lipstick-fabriek
begonnen, zonder er rijk van te worden. Een van de zonen heeft een zekere naam als
bokser gemaakt.
Een broer van mijn grootvader, eveneens als praktizijn begonnen, heeft het zelfs
tot president van het Hof van Justitie gebracht. Hij was een kort aangebonden,
korzelige man met wie niet te spotten viel en in niets op mijn grootvader leek. Toen
zijn muzikale zoon Lex, die in Holland rechten studeerde, zijn vader liet weten dat
hij ermee stopte en naar een conservatorium wilde overstappen, hield mijn oom zijn
maandgeld in. Zijn zoon heeft toen emplooi bij een scheepsorkest gevonden, heeft
op een van zijn reizen zijn al wat oudere vrouw leren kennen en is geëindigd als
makelaar in koffie in Sjanghai. Ik heb hem nooit ontmoet, jammer. Lid van een
scheepskapel in de tijd van de grote zeereizen naar het Verre Oosten, daar kan zelfs
Slauerhoff niet aan tippen. Mijn oudoom moet ook voor het personeel op het Hof
geen gemakkelijk heerschap zijn geweest. Hij was erop gesteld dat de vonnissen,
voordat hij ze tekende, er onberispelijk uitzagen. Op een ochtend moet juffrouw B.,
die met het collationeren van de vonnissen was belast, zich met een door haar piekfijn
uitgetikt vonnis naar zijn kamer begeven hebben. Na het hem te hebben overhandigd
bleef ze nog even aan de deur staan, verbaasd dat bij het inkijken ervan zijn gezicht
betrok. ‘Is het soms niet goed,’ bracht ze eruit. ‘Juffrouw B., een vonnis zonder
parafen is als een kut zonder haar.’ Het zal wel niet waar zijn, juffrouw B. was een
veel te nette dame om zoiets oneerbaars na te vertellen. Zelfs haar naam moet daarom
onvermeld blijven.
Een andere, oudere neef, ditmaal van vaders kant, was wel degelijk scheepsarts.
Ik heb deze Hans Pos leren kennen toen ik als jongetje van veertien jaar met de boot
naar Holland ging. Mijn vader had voor het vertrek de hofmeester een envelop met
inhoud in de hand gedrukt, waarna deze hem bezwoer dat hij goed op mij zou letten,
hetgeen hij dan zo onopvallend moet hebben gedaan dat ik er niets van heb
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kunnen merken. Aan boord zat ik aan de tafel van de dokter. Er waren verder een
kapiteinstafel, waaraan de passagiers die maatschappelijk daarvoor in aanmerking
kwamen zaten, een tafel voor de stuurman en een tafel van de meester, de eerste
machinist. De dokter was een in zichzelf gekeerde zwijgzame man, wie het voeren
van tafelgesprekken, tweemaal per dag, zwaar viel, hetgeen hij door een voortdurende
glimlach bij het beluisteren van andermans gekwebbel wist te camoufleren. Hij is
later op een reis naar Singapore spoorloos verdwenen. Onopgehelderd is het of hij
het schip al dan niet had verlaten om te passagieren. In een van mijn verhalen heb
ik hem, omdat ik met dat ongewisse geen vrede had, heel voorzichtig weer laten
opduiken.
Mijn kleine familiekroniek is ondenkbaar zonder Nora Philips. Nora is onze vroegere
dienstbode, die al in 1950, toen we naar Suriname kwamen, bij ons kwam werken.
Ze was een wees en is grootgebracht in een katholiek internaat. Ze is heel lang bij
ons gebleven en is eerst laat met een gepensioneerde gasfitter getrouwd. Na zijn dood
is ze naar Nederland gekomen. Tussen haar en al mijn in Suriname geboren kinderen
is een hechte band gegroeid en ze weet me vaak meer van hun kinderjaren te vertellen
dan ik me kan herinneren. Nu ik het over haar heb mag een uitzonderlijke gebeurtenis
niet onvermeld blijven. Diego, de jongste, was amper twee jaar en speelde zoals
gewoonlijk in de tuin. Nora was in de keuken bezig. Verder was er niemand thuis.
Toen de bel van een ijscoman rinkelde is Diego vanuit de tuin de straat op gelopen.
Nora zag het gebeuren. Op datzelfde moment kwam de stadsbus aanrijden. Een
botsing was, ondanks hard remmen, onvermijdelijk. Om het ergste te voorkomen
wierp Nora zich tussen Diego en de bus. Beiden kwamen er onder. Diego met een
versplinterde elleboog en een hoofdwond. Nora met een hersenschudding, een diep
gat in haar schedel en nog wat andere kwetsuren. Diego kwam op een grote zaal te
liggen. Als ik 's morgens naar het hospitaal ging om te informeren
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hoe het met hem was, kreeg ik van de Indiaan die naast Diego zijn bed had uit de
eerste hand te horen hoe hij de nacht was doorgekomen. De Indiaan had bij het
omhakken van een boom beenletsel opgelopen en nam, terwijl hij met een gespalkt
been op zijn rug moest liggen, aandachtig het jongetje dat naast hem lag op. Wat
heeft Nora bezield om zo, zonder een moment te aarzelen voor de bus te springen
en daarbij haar eigen leven te riskeren? Hoe komt een dergelijke besluitvorming
binnen een ondeelbare seconde tot stand? Ik zou niet weten hoe ik het bewijzen moet,
maar volgens mij is haar spontane reactie alleen te verklaren uit het patroon en de
vorming van haar karakter. De opofferingsgezindheid die in haar sluimerde, waarvan
ze zich niet bewust was, werd in dit ene beslissende moment ontkurkt. Het leek op
een handelen zonder denken, maar dat kwam enkel en alleen omdat denken op dat
moment niet meer nodig was. Haar handelen was voor haar niet anders dan het
resultaat van een voltooid innerlijk groeiproces. Nora schuwt grote woorden, behalve
als ze het over de politiek in Suriname heeft. Ik doe dan ook beter om het hierbij te
laten.
Schrijven over de dood van mijn dochter Tamara kan ik niet. Het kost me nog altijd
moeite om me te realiseren dat ze er niet meer is. Ik heb met zoveel mensen die een
geliefde hebben verloren gemeen, dat ik 's nachts voor het slapen gaan, maar niet
altijd 's nachts, met haar praat. Tegen haar, want ze antwoordt niet. Dat zou ze anders,
als ze er nog was, zeker hebben gedaan, want ze had, zoals ze dat noemde, een verbaal
talent. Ik kan zo'n eenzijdig gesprek ook niet goed in woorden weergeven, ik praat
niet, dat wil zeggen ik open mijn lippen niet om geluid voort te brengen en toch heeft
er communicatie plaats. Het is meer een onderstroom, die aan het praten voorafgaat,
die mij het gevoel geeft dat ik praat. Ik droom niet, want soms als ik op de fiets zit,
praat ik ook met haar en als ik droomde zou ik er vanaf vallen. Ik vertrouw haar soms
dingen toe die ik niemand anders vertel. Dat is iets wat
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ik vroeger nooit deed, want we respecteerden elkaars persoonlijke leven ten zeerste,
hoogstens maakten we af en toe een paar opmerkingen, liefst grapjes daarover. Er
moest een crisissituatie zijn, voordat de een de ander te hulp schoot.
Tammie had een bijzonder goede band met haar jongere broer Diego. Haar
doodgaan moet een grote slag voor hem zijn geweest. Toen ze stierf op 5 mei 1988
waar we allemaal bij waren, heeft hij nog een foto van haar gemaakt. Ik heb hem
nooit gevraagd om die foto te mogen zien. Misschien zal ik pas als mijn uur gekomen
is haar dood accepteren. Heeft het dan zin om te rebelleren tegen iets dat niet ongedaan
kan worden gemaakt. Dat is gemakkelijk gezegd, zolang ik rebelleer houd ik haar
op mijn manier dicht bij me, vergezelt ze me. We hebben vroeger vaak samen
getennist. Toen de specialist in het AMC, waar ze was opgenomen, me op de hoogte
bracht van nieuwe ernstige uitzaaiingen, die geen hoop op herstel gaven, was het
enige dat ik kon uitbrengen: Hoe kan dat nou, professor, we hebben kort geleden
nog samen getennist. ‘Posje,’ zei ze troostend tegen mij, ‘Posje’. Ik die niet kan
fotograferen heb een foto van haar gemaakt toen we samen met vakantie in Suriname
waren. We waren met een geologenploeg meegereisd naar een kamp aan de
Coppename. Op zo'n tocht kijk je je ogen uit, maar als je eenmaal op de plaats van
bestemming bent aangekomen kun je niet veel anders doen dan op een bank buiten
de hut zitten en uitblazen. Ram, een forse, goed uitziende hindoestaan, was onze
chauffeur en hij hield ons bezig met zijn jachtverhalen. Er waren herten in de buurt
en hij nodigde ons uit om de volgende morgen vroeg met hem mee op jacht te gaan.
In plaats daarvan gingen we per korjaal naar de Blanche Marie-vallen, toen nog
volkomen ongerept, geen sterveling in de buurt, geen guest-house, helemaal niets.
Een grote magnifieke waterpartij. Ik maakte de foto met de zon in de rug toen Tammie
in badpak op een rots zat. Voor mij was het een moment van volmaakt geluk. Althans,
zo onderga ik het nu, maar iets van dien aard moet ik toen ook hebben aangevoeld.
Ik vertelde Tammie hoe de
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vallen aan hun naam waren gekomen. De districts-commissaris Van Drimmelen was
met Blanche-Marie Pos getrouwd. Ze was zwanger toen hij, in het begin van deze
eeuw, op expeditie ging. Op zijn tocht heeft hij de vallen ontdekt. Toen hij op zijn
post terugkeerde bleken vrouw en kind bij de bevalling te zijn overleden. De vallen
heeft hij toen naar haar genoemd.
We hebben meer mooie tochten in Suriname gemaakt. Bijzonder vrolijke ook,
zoals de keer dat we samen met Diego naar Cayenne, de hoofdstad van het naburige
Frans-Guyana zijn geweest. René Borgerhoff Mulder, autofanaat, had zich bij ons
gevoegd en met hem aan het stuur zijn we naar Cayenne gereden, een stadje dat al
dadelijk een typische Zuidfranse indruk op ons maakte. De nonnen aan de overkant
van de Marowijne-rivier, waar we eerst even gebunkerd hadden, maakten mooie
corsages van de kleurige vogelveren die de Indianen hen brachten, een reden voor
ons om het klooster aan te doen. De non die de bezoekers ontving klaagde steen en
been over het geboefte van tegenwoordig. René wist haar onstuimige gemoed te
kalmeren door haar te wijzen op ‘le bon Dieu’ op wiens handwerk niet valt af te
dingen. Op de terugweg deden we een eethuis aan dat onder ingewijden een grote
faam had. De eigenaar was een Pool, die in de vroegere strafkolonie Saint Jean een
restaurant met niet meer dan drie tafels dreef. Het was de regel dat gasten
vierentwintig uur van tevoren lieten weten dat ze kwamen eten, zodat hij van de
boslandbewoners vis en wild kon inslaan. Wij kwamen er op het heetst van de dag
zonder ons gemeld te hebben en moesten dus wachten voor er iets op tafel kwam.
René zou zich over het menu buigen, wat niet veel voorstelde, want er waren geen
alternatieven, en ik zou voor de wijn zorgen. De eigenaar somde enige namen op.
Châteauneuf-du-Pape, die namen we. Hemingway heeft gelijk als hij in A moveable
Feast opmerkt dat dat geen wijntje voor de lunch is. De Pool is een paar jaar geleden
op zijn eenzame standplaats overvallen en vermoord. Men vertelt dat zijn restaurant
in het verleden in de Guide Michelin met een ster was aangegeven. Wat hij die
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middag voor ons wist te improviseren verdiende dat zeker. Waarom schrijf ik dit
allemaal? Het werpt toch geen licht op mijn dochter, Dat is ook zo, maar het geeft
wel aan dat er momenten waren van intens plezier die we samen deelden. Eens bracht
ze me ergens naartoe op de bagagedrager. Ze moest hard trappen tegen de wind in.
Of ze toen al aan astma leed, die haar later parten speelde, weet ik niet meer. Ik vond
het aandoenlijk, ik achter haar gebogen rug, waarmee ze over het stuur hing.
In een nieuwe druk van het leerboek over Nederlands Burgerlijk Recht van Pitlo
wordt in een noot naar twee artikelen van mij verwezen, die ik over de partij als
getuige in het bewijsrecht had geschreven. Tamara had er schik in dat ik, die in mijn
leven maar een paar juridische artikelen heb geschreven, in een veel geraadpleegd
leerboek was terecht gekomen.
Weet je nog, zeg ik tegen haar, maar ze kan het niet weten, want daarvoor was ze
nog te klein. Ze had een open veiligheidsspeld, die van een luier was losgegaan,
ingeslikt. Ik zag het gebeuren, er viel niets meer aan te doen. Die nacht ben ik
opgebleven om bij het eerste teken van onraad de dokter te kunnen waarschuwen.
Er is niets gebeurd. De veiligheidsspeld kwam er bij het poepen weer uit. Weet je
nog dat het vreselijk lang duurde voor je begon te lopen. Je lag mooi en aanminnig
naar ons te kijken, maar verroerde je benen niet. We maakten ons ongerust, dachten
erover om met jou voor een medische behandeling naar Holland te gaan. Weet je
nog dat ik toen de raad opvolgde van een oude creoolse vrouw om jou een kruidenbad
van rode gado dede toe te dienen. Heel gauw daarna kwam je overeind. Nee, natuurlijk
weet je het niet, Toch zal ik het je wel menigmaal hebben verteld. Het hoort bij jouw
petite histoire, lang voordat je ging studeren, advocaat, juridisch medewerkster aan
de Universiteit van Amsterdam, raadslid in de Amsterdamse gemeenteraad, voorzitter
van de welzijnsvereniging voor Surinamers, Welsuria, een van de twee organisatoren
van een geslaagd internationaal congres in Rotterdam (1984) over Politiek en
Migranten. Ik
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heb me laten vertellen dat ouders zich soms schuldig voelen bij de dood van hun
kind. Ik heb dat niet. Jij schreef in het AMC op een stuk karton dat ik zo op een afstand
een allerbeminnelijkste vader ben. Het is een hoogst persoonlijk judicium. Ik heb
aan je ziekbed je afscheidsbrieven geschreven die jij me dicteerde. Er kwamen geen
tranen aan te pas. Jij huilde niet, ik mocht niet voor jou onder doen, niet waar je bij
was.
Henk Dennert, een vriend van mij die al jarenlang in Japan woont, zond mij het
boek Brocade by Night van Helen Craig McCullough. Het gaat over de hofstijl in de
Japanse klassieke poëzie. Bladerend in dit boek van 591 bladzijden - er zijn van die
boeken die je niet echt leest - trof ik een gedicht aan dat mij erg aansprak en dat ik
nadien vaak heb opgeslagen. Het is een treurzang - de dichter Sugawara Michizane
treurt over zijn gestorven zoon - en draagt als titel ‘Dreaming of Amaro’. Ik blijf me
erover verbazen dat in die strikt aan regels en conventies gebonden hofcultuur zo'n
persoonlijke stem zich heeft doen horen. Hier volgt het gedicht. Het is geschreven
in 883 en vertaald door Burton Watson.
Dreaming of Amaro
Since Amaro died I cannot sleep at night;
if I do, I meet him in dreams and tears come coursing
down. Last summer he was over three feet tall;
this year he would have been seven years old.
He was diligent and wanted to know how to be a good son,
read his books and recited by heart the ‘Poem on the Capital.’
Medicine stayed the bitter pain, but only for ten days;
then the wind took his wandering soul off to the Nine Springs.
Since then, I hate the gods and buddhas;
better if they had never made heaven and earth!
I stare at my knees, often laugh in bitterness,
grieve for your little brother too, buried in an infant's grave...
How can I bear to hear your sisters call your name, searching;
to see your mother waste away her life in grief!
For a while I thought the ache in my bowels had mended;
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now suddenly it comes boiling up again.
Your mulberry bow over the door, the mugwort arrows;
your stilts by the hedge top, the riding whipe of vine;
in the garden the flower seeds we planted in fun;
om the wall, words you'd learned, your scribblings beside themeach time I recall your voice, your laugh, you are here again;
then I hardly see you day or night and all becomes a daze.
O million missteps in this realm of Sumeru,
three thousand darknesses in this world of lifeA thou Bodhisattva of Mercy,
watch over my child, seat him om the great lotus!

Zelf heb ik voor mijn niet tot rust gekomen gevoelens onderdak gezocht in een paar
kwatrijnen. Ze zijn in 1992 gepubliceerd door de inmiddels niet meer bestaande
piepkleine Literafiele uitgeverij Perifeer in Megen, die ze in een oplage van
vijfentwintig stuks uitbracht. Twee ervan volgen hier.
Denkend aan Tammie
Op verschillende momenten
Laat me niet achter, Je moeder zal
voor de poezen zorgen. Morgen en overmorgen
schuwend doe ik een plasje. Ik verzin
aftrekposten. Ik verzin jouw antwoord.
Als zon noch maan verduistert, wat dan nog
de wijzers niet vertragen, wat dan nog
jouw spoor dat ik blijf volgen dat is toch
door regens uitgewist, maar wat dan nog.
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Nabetrachting
Het dagblad Trouw heeft des zaterdags een rubriek Lastige Vragen (de vragen zijn
afkomstig uit Dagboek 1966-1971 van Max Frisch). Het vereist een behoorlijke dosis
overmoed om op sommige van deze vragen, die de ondervraagde zichzelf misschien
nooit rechttoe rechtaan heeft gesteld, een eerlijk, openhartig antwoord te geven. Ik
kan, zonder ooit door Trouw aan deze schriftelijke vuurproef te zijn onderworpen
(men krijgt immers de vragen thuis toegezonden en kan dus de huisgenoten raadplegen
tot hoever men zijn oprechtheid zal uitstrekken) ervan meepraten. De enkele keer
dat ik een lezing houd of, zoals bij mijn tachtigste, een interview geef en, wat
onvermijdelijk is, het onderwerp Suriname zich aandient, krijg ik steevast als ultieme
vraag te horen: ‘Wilt u niet terug naar uw mooie land?’ Als dit in de winter voorvalt
wordt het bijvoeglijk naamwoord mooi nauwelijks voldoende geacht en wordt om
de magneetwerking van dat verre tropische land te versterken, er ‘warm’ nog aan
toegevoegd. Langzamerhand heb ik mijn aanvankelijke aarzeling overwonnen om
daarop een direct antwoord te geven. Ik antwoord nu zonder omwegen dat men me
dat jaren eerder had moeten vragen toen ik nog van een overwintering op Albina
droomde. (‘Albina, la coquette’ is de titel van een van mijn verhalen.) Nu, zeg ik
dan, ben ik dat stadium allang voorbij en klamp ik mij vast aan het adagium ‘j'y suis,
j'y reste’. Die twee bijvoeglijke naamwoorden hebben me trouwens wantrouwend
gemaakt ten opzichte van de goede bedoelingen van de vragenstellers. Want of hij/zij
Suriname uit eigen aanschouwen kent of niet, ze houden me voor dat Suriname mooi
en warm is en dat ze daarom niet kunnen begrijpen dat ik in dit kikkerland wil blijven
wonen. Hun vraag is, ondanks de vragende vorm waarin ze is gesteld, eigenlijk
helemaal geen vraag, ze is een afkeuring, een afwijzing van mijn in hun ogen
abominabele
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keuze, waarvoor de vragenstellers hoegenaamd geen begrip kunnen opbrengen. In
zijn boek Travels in Nepal vertelt Charlie Pye-Smith dat het hem telkens opviel dat
de Ghurka's, de roemruchte Nepalese soldaten, die nog niet zo lang geleden een
vreesaanjagend bestanddeel van de Britse troepen vormden bij de gevechten op de
Falklandeilanden, in Engeland heel geliefd waren. Waarom, wilde hij weten. Omdat
ze na hun diensttijd allemaal naar Nepal teruggaan. Zo eenvoudig zit het in elkaar.
Mij ontbreekt dus de animus revertendi, de gerichtheid op terugkeer, daar komt het
op neer.
Veel lastiger, pijnlijker zelfs, is de vraag als Israël erbij wordt ge haald: Wilt u
daar niet naartoe gaan? (Ik moet toegeven dat ik er nog nooit ben geweest, hoewel
ik jaar in jaar uit vrij grote reizen maak.) Hier is de terugkeer niet een simpele kwestie
van een rechtsomkeert mars naar het oude honk, maar een stap die tweeduizend jaar
overspant. Een eigen joodse staat, die wat haar tekortkomingen ook mogen zijn, aan
het joodse volk, meer nog aan alle joden waar dan ook, het gevoel van een ankerplaats
heeft gegeven. En tegelijkertijd weten ze dat het wel en wee van de joodse staat
onlosmakelijk met hun lot, hun well-being, is verweven, zodat ze duizend angsten
uitstaan als het in tijden van hoogspanning met het voortbestaan van die staat dreigt
mis te gaan. Wanneer als klap op de vuurpijl de vraag op mij wordt afgevuurd of ik
niet in het beloofde land wil gaan wonen, desnoods met behoud van mijn Nederlands
paspoort, is mijn antwoord ronduit nee. Ik heb het goed hier, ik voel me er thuis, ik
wil als ik het voor het zeggen heb niet meer worden overgeplant, ik kan me uiten in
een taal die me steeds dierbaarder is geworden, kortom ik weet dat, als ik in Israël
zou gaan wonen, ik een vreemdeling zou zijn in Jeruzalem. Kan het zijn dat ik
bevreesd ben, dat ik eenmaal daar toch onder de bekoring van die eeuwige stad zal
vallen? Als dat het mocht zijn, als ik niets meer zou durven ondernemen, omdat ik
bang ben dat daar anders mijn moeizaam gewonnen evenwicht in elkaar zou storten,
dan is het veel geroemde evenwicht waarop ik op
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mijn oude dag prat ga, niet veel meer dan een kaartenhuis, een illusoir bedenksel
waarmee ik de buitenwacht en mezelf wat op de mouw heb gespeld. Ik weet wel
beter. Ik ben minder jood dan ik voorgeef te zijn en meer jood dan men op grond
van mijn gedragspatroon zou verwachten. In het bijzondere boek Les Livres des
Questions van Edmond Jabès, een schrijver die in Nederland nauwelijks bekend is,
laat hij denkbeeldige rabbijnen voortdurend wijze, dichterlijke, raadselachtige
uitspraken doen. Ik durf niet te beweren dat ik hem in zijn mystieke, alomvattende
zoektocht naar God na de holocaust volgen kan, maar in de volgende passage
beschrijft hij op een ontroerende wijze die mij aanspreekt zijn eenzame plaats onder
de joden, zijn broeders.
S'adressant à moi, le plus ancien de mes frères m'a dit:
‘Nos fêtes de Pourim ne sont pas les fêtes de ton carnaval et de tes
douceurs. Pâque n'est plus l'anniversaire de ta halte dans le désert et de
ton passage dans la mer, Yom Kippour n'est plus la journée de ton jeûne.
Et quelles significations ont, maintenant, pour toi, ces dates cochées dans
notre calendrier?
Renié des tiens, volé de ton héritage, qui es-tu?
Tu es Juif pour les autres et si peu pour nous.’
M'adressant au plus ancien des mes frères de race, j'ai repondu:
‘J'ai, du Juif, la blessure. J'ai été, comme toi, circoncis la huitième jour
de ma naissance. Je suis Juif, comme toi, par chacun de mes blessures.
Mais un homme ne vaut-il pas un homme?’
De oudste van mijn broeders richtte zich tot mij en zei:
‘Onze Purimvieringen zijn niet meer je carnavaleske- en zoetige feesten.
Pasen is niet meer de gedenkdag van je rustpauze in de woestijn en van
je doortocht in de zee. Jom Kippoer is niet meer je vastendag.
En wat betekenen voor jou nu deze data, die in onze kalender
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worden aangekruist?
De jouwen hebben je verloochend, je erfenis is je ontstolen, wie ben je
nog?
Voor de anderen ben je een Jood, maar je bent het zo weinig voor ons.’
Ik richtte mij toen tot de oudste van mijn rasbroeders en antwoordde:
Van de Jood heb ik de wond. Ik werd, net als jij, op de achtste dag van
mijn geboorte besneden. Ik ben Jood, net als jij, voor elk van mijn wonden.
Maar heeft de ene man niet evenveel waarde als de andere?’
(met dank aan Anita Concas)
Ik behoef toch geen Mekkaganger te worden om te zijn wie ik ben. Ik mis nu eenmaal
de aandrift om als nationalist door het leven te gaan, al heb ik in de beginjaren van
Israël de zionistische idee een warm hart toegedragen. Want zonder nationalisme
komt een staat niet tot stand en hoewel ik de feilen van het nationalisme ken en van
nabij heb meegemaakt, besef ik dat het een onmisbaar element is voor staatsvorming.
Dat was zo in Indonesië en in wat mindere mate in Suriname. Voor Israël was het
bittere noodzaak. Dan doet zich het verschijnsel voor dat de ijveraars voor dat doel
lang niet altijd degenen zijn die dat wat ze hebben nagestreefd ook in de praktijk
kunnen of willen of mogen beleven. Ik durf niet te zeggen dat zij de minsten zijn,
afvalligen zijn ze in ieder geval zeker wel. Hier aanbeland buig ik ootmoedig het
hoofd en ik rangschik mij in het gelid van deze zwakmoedigen. Het lijkt wel of ik
neutraliteit op het persoonlijke vlak aan het verdedigen ben, terwijl ik daar in het
geheel niet voor voel. Dat is nu het gevaar van de lastige vragen, door de antwoorden
scherp en bondig te formuleren ontmoet je jezelf op een plek die niet bedoeld was
voor dit soort rendez-vous, het is juist deze scherpte, deze afronding die niets openlaat,
die de antwoorden onbevredigend maakt. Waarom maken sommige
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schilders zoveel zelfportretten, ontbreekt er soms wat aan hun gezichtsuitdrukking,
hun neus, hun mond, hun oren? Of is het omdat ze hoe dichter ze bij hun eigenste ik
komen, zij niet tevreden zijn met wat ze zien, er is steeds weer iets dat eraan ontbreekt,
dat eraan moet worden toegevoegd of er juist van moet worden weggehaald. Het
zelfportret wordt een reeks zelfportretten en dan nog zou hij, de schilder, door willen
gaan tot in het oneindige. Waar ik mee bezig ben heeft niets uitstaande met een
zelfportret, ik zie mezelf eerder in de rol van model, dat hoofdstuk na hoofdstuk
poseert voor de schrijver, de ene keer in een tropenkostuum, een andere keer in 's
rechters toga, een hoogst enkele keer in mijn blootje. Omdat het model en de schrijver
elkaar al jarenlang kennen en aan elkaar gewend zijn geraakt nemen ze van elkaar
hun onderlinge positie over, het model gedraagt zich als de schrijver, die, hoe
onbeholpen ook, contouren van zijn model op papier zet en de schrijver laat het zich
gedwee aanleunen. Vanuit deze wisselwerking ontstaat dan het ego-document in
vierentwintig hoofdstukken, het zouden er evengoed tien of vijfendertig kunnen zijn.
Nu komt het er op aan om te weten te komen wie wat zegt, het model of de schrijver.
Eerst als we dat weten kunnen we er zeker van zijn of de geportretteerde wel degene
is die men denkt dat hij is. 's Schrijvers toelichtingen zijn door die voortgezette
rolverwisseling weinigzeggend. Het ego-document, stel dat het in een catalogus van
een gerenommeerd veilinghuis terecht zou komen, zou dan hoogstens worden
aangeduid met de woorden ‘toegeschreven aan’. Met deze vooropstelling in gedachten
kan ik vrede hebben met het produkt dat ik onder de naam autobiografie de wereld
instuur.
Mi a no mi, ik ben niet ik, heeft de verstilde, behoedzame dichter Trefossa
geschreven in een van de zevenendertig gedichten waarmee hij de stoot gaf aan het
ontwaken van een eigen Surinaamse literatuur. Waarop een paar jaren later, de niet
door dezelfde twijfel geplaagde Dobru het overmoedige Mi na mi, ik ben ik, liet
volgen. Toch wist ook Trefossa,
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blijkens de regels die na mi a no mi volgden, dat het antwoord, op de remedie voor
zijn twijfelen aan zichzelf, gelegen was in het zich openstellen voor het geluid, de
stem van de ‘gronmama’, de aardmoeder. Zover ben ik nog niet, al is het te hopen
dat ik dit stadium van verlichting, nee, beter is het in dit verband van inzicht te
spreken, ooit nog zal bereiken. Tussen de twee uitersten, het ‘voorwaarts mars’ en
het ‘rechtsomkeert mars’ heb ik het weinig enerverende en meer bij mijn leeftijd
passende ‘op de plaats rust’ ingenomen. Niets en niemand weerhoudt me om morgen
desnoods naar Israël te gaan. Ik ben niet zo zeker van mijn zaak als wijlen Hein
Kaempfer, jarenlang bestuurslid van de Vereniging voor Japanse kunst, (waar ik lid
van ben) groot kenner en verzamelaar van oude Japanse kunst. Eens, toen ik bij hem
thuis in Den Haag temidden van zijn uitgelezen schatten op bezoek was, stelde ik
hem op mijn beurt de lastige vraag: ‘Bent u zelf in Japan geweest?’ ‘Nee,’ was zijn
openhartige antwoord. ‘Ik ben er nooit geweest en ik zal er ook nooit naartoe gaan,
want ik weet zeker dat het me dan teleur zal stellen.’ Zijn blik gleed weer liefkozend
over een paar exquise houtsneden van Hokusai uit zijn verzameling, ik dorst daar
niets tegenin te brengen. Een dergelijk antwoord, dat het verleden hoog boven het
tegenwoordige tilt, zal ik niet kunnen geven. Ik heb een andere uitweg nodig om aan
het nijpende van de vraagstelling te kunnen ontsnappen. Daarvoor gebruik ik de
tournuren, die ik bij de hand houd wanneer ik over mijn reizen naar Zuid-Oost-Azië
uitweid en de vraag op de proppen komt waarom ik China nooit bezocht heb. Dat
immense land met zijn duizendjarige cultuur, zeg ik dan, terwijl ik mijn armen
uitspreid om de wijdheid van het land aan te geven, bewaar ik voor een volgend
leven.
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