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Harold Dercksz, de tweede zoon van mevrouw Dercksz, was twee jaar jonger 

dan Anton. Hij was 73, weduwnaar, en hij woonde samen met zijn enige 

dochter Ina. Zij was getrouwd met jonkheer d’ Herbourg en had drie kinderen: 

Lili, een jong, zilverblond vrouwtje, getrouwd met Van Wely, officier in de 

krijgsmacht, en twee jongens, Pol en Gus, student en gymnasiast. 

Voor Ina d’ Herbourg was het soms wel eens heel onaangenaam dat de 

familie van haar vader niet die correcte onberispelijkheid vertoonde die zij 

aangenaam zou hebben gevonden voor de kringen waarin zij verkeerde. Ze was 

geheel op de hand van tante Stefanie, die ze ook om andere redenen het hof 

maakte. Ze vond net als tante dat oma het niet goed had gedaan door na het 

huwelijk in de familie De Laders te hertrouwen in de veel minder aanzienlijke 

familie Dercksz – ook al was Ina zelf een Dercksz en zou haar eigen bestaan 

onzeker zijn geweest als oma niet was hertrouwd.  

Maar zo ver dacht Ina niet na. Zij betreurde het alleen niet een De Laders te 

zijn en het was het beste maar zo min mogelijk over papa’s familie te praten. 

Daarom negeerde zij voor de kennissen oom Anton, die een lastige oude vuilak 

was over wie rare verhalen rondgingen. Hoewel, ze liet hem als erfoom toch 

wel in het oog houden, vooral door het jonge paartje Van Wely, want Ina was in 

haar heel kleine ziel zowel een goede dochter voor haar vader als een goede 

moeder voor haar kinderen en ze had graag gezien dat oom Anton zijn geld – 

hoeveel zou hij wel niet hebben? – naliet aan haar kinderen. 

Dan was er de Indische familie van oom Daniël, met wie papa samen 

Indische zaken deed, en die geregeld in Holland kwam. Ina was maar blij als de 

zaken goed gingen, want dat bracht geld in huis. En ze was ook blij als oom 

Daniël met dikke Indische tante Floor weer rustig op de boot zat, want heus, die 

twee waren totaal niet presentabel, oom Indisch geworden en tante zo’n nonna, 

dat Ina zich voor haar schaamde. 

Nou, dan had je in Parijs tante Therèse van der Staff die na een vrij rumoerig 

leven rooms katholiek was geworden. Kijk, dat was weer zo excentriek, en de 

De Ladersen waren altijd Waals-hervormd geweest en de d’Herbourgs ook. 

Eigenlijk was Waals-hervormd chiquer dan katholiek, in Den Haag. Het beste 

was om maar nooit over tante Therese te praten. 

Last but not least, tante Ottilie Steyn de Weert, helaas wonende in Den Haag, 

drie keer getrouwd, twee keer gescheiden; met een dochter die als zangeres het 

zondige, brede pad had gekozen; een zoon die twee immorele romans had 



 
 

geschreven. Nee, snap je, dat was gewoon verschrikkelijk voor Ina d’Herbourg. 

Dat was zo weinig correct en chic en dat wisten alle kennissen, ook al sprak ze 

nooit over tante Ottilie en over haar drie mannen die alle drie nog leefden. En 

als Ina d’Herbourg aan tante Ottilie dacht, dan trokken haar vermoeide 

voorname ogen radeloos naar boven en zuchtte ze diep. En met die blik en haar 

wanhoop leek zij volledig op een IJsselmonde. Want zij vond dat ze zelf meer 

het aristocratische bloed had van haar moeder, een freule IJsselmonde, dan dat 

ze een Dercksz was. 

Als jong meisje en als enige dochter had zij dankzij de tantes IJsselmonde 

kunnen uitgaan in wat betere kringen dan de al te Indische van haar vaders 

familie, voor zo ver er zo’n kring was, want de familie stond wat minder 

gunstig bekend. De Derckszen leken geïsoleerd te zijn, ze hadden weinig 

kennissen en ook haar moeder had papa nooit wat meer als Indische specialiteit 

op de voorgrond kunnen schuiven, ze had hem nooit het koloniale werk doen 

ambiëren, hoe ze dit ook tijdens haar leven geprobeerd had.  

Nee, vader was niet uit zijn aangeboren, stilzwijgende angstvalligheid naar 

voren te halen. Al was hij zacht en meegaand, al deed hij mee aan de 

onvermijdelijk geachte visites, al gaf hij diners en ging hij naar diners, hij bleef 

wie hij was, een stille, rustige zakenman, lijdend aan zijn gezondheid en 

zwijgend, met een gebroken ziel. In zijn oog en om zijn mond was er een pijn en 

smart, maar nooit klaagde hij, hij was in zichzelf gekeerd. 

Nu was Harold Dercksz een lange, magere oude man en dat gebroken 

lijdende en altijd zwijgende scheen met de jaren te verergeren vanwege smart 

en pijn. Het leek bijna niet meer te verbergen, maar hij sprak alleen met zijn 

dokter, en ook maar weinig. Verder zweeg hij, hij sprak nooit over zichzelf, 

zelfs niet met zijn broer Daan die geregeld in Holland kwam voor de zaken 

waarin zij beiden belang hadden. 

Ina d’Herbourg was een goede dochter. Als haar vader ziek was, verzorgde 

ze hem zoals ze alles in haar huis verzorgde: correct en niet zonder liefde. Maar 

wel vroeg zij zich af of haar moeder niet teleurgesteld was geweest in haar 

huwelijk, want geld had papa niet veel, ondanks alle Indische zaken. Ja, het 

geld was mama tegengevallen en Ina viel het geld altijd tegen. Maar het 

Indische geld viel ook Ina’s man tegen, Leopold d’Herbourg, die als meester in 

de rechten eerst gedacht had over de diplomatie, maar zich ondanks zijn 

gewicht toch niet begaafd genoeg vond voor die werkkring en nu een advocaat 

was zonder praktijk. En toen meende Ina, na enkele huiselijke scènes, dat het 

haar noodlot zou zijn altijd naar geld te moeten verlangen en nooit geld te 

zullen hebben. 



 
 

Nu woonden ze wel in een groot huis, papa was heel gul en nam de 

financiering van Pol in Leiden geheel op zich, maar toch ging het niet, het geld 

stroomde weg tussen Ina’s vingers en ze had graag gehad dat er meer geld was, 

heel veel meer geld. Daarom was ze vriendelijk tegen tante Stefanie de Laders 

en stiekem ook tegen oom Anton. Haar noodlot bleef haar achtervolgen: in 

plaats van dat Lili nog wat had gewacht en een mooi huwelijk had gevonden, 

was zij, net twintig jaar, zo verliefd geworden op Frits van Wely, officiertje 

zonder een cent, dat Ina er niets aan had kunnen doen, vooral toen papa gezegd 

had: ‘Laat de kinderen toch gelukkig zijn.’ 

En hij had ze een toelage beloofd, maar het was puur armoede en toch waren 

Frits en Lili getrouwd en in een mum van tijd was er een jongen. Toen was het 

enige wat Ina voor elkaar kon krijgen dat ze het kind naar tante Stefanie 

vernoemden. ‘Stefanus?’ had Lili verschrikt uitgeroepen. Ja, in Godsnaam, de 

jongen zouden ze Stef noemen, dat klonk nogal aardig, want tante had ‘Etienne’ 

nooit goed gevonden. Het liefst had Ina gewild ‘Stefanus Anton’, maar dit was 

niet de keuze van Frits en Lili. 

Het was het principe van Ina d’Herbourg om nooit over geld te praten en 

nooit over familie, maar omdat het heel moeilijk was om principes te volgen, 

werd er in het huis van de d’Herbourgs altijd over geld gesproken en veel over 

de familie. Het waren beide dankbare gespreksonderwerpen tussen Ina en haar 

man en nu Lot verloofd was met Elly Takma, volgde het gesprek vanzelf, op 

een avond na het diner terwijl Harold Dercksz stil voor zich uit zat te kijken. 

‘Hoeveel zullen ze hebben, denkt u, papa?’ vroeg Ina. 

De oude heer maakte een vaag gebaar en staarde. 

‘Lot heeft natuurlijk niets,’ zei d’Herbourg. ‘Zijn beide ouders leven. Hij 

verdient wel wat met die artikelen, maar het zal niet veel zijn.’ 

‘Hoeveel krijgt hij voor een artikel?’ vroeg Ina, toch nieuwsgierig. 

‘Daar heb ik in de verste verte geen idee van!’ riep d’Herbourg.  

‘Zou hij van de oude Pauws wat meekrijgen? Die woont in Brussel, 

nietwaar?’ vroeg Ina. 

‘Ja, maar die oude Pauws heeft ook niets!’ 

‘En van tante Ottilie: die heeft toch het erfdeel van haar vader. Steyn heeft 

niets, nietwaar vader? Trouwens, waarom zou Steyn wat aan Lot meegeven…’ 

‘Nee,’ zei d’Herbourg. ‘Maar de oude heer Takma, die zit er goed bij, Elly 

krijgt van hem zeker wat.’ 

‘Hoe ze moeten leven is mij een raadsel,’ zei Ina.  

‘Ze zullen niet minder hebben dan Lili en Frits.’ 

‘Maar hoe die moeten leven, is mij ook een raadsel!’ wierp Ina tegen. 

‘Had jij dan maar een rijke man voor je dochter gevonden!’ 



 
 

‘Toe,’ zie Ina, die moe en deftig de ogen sloot, met de blik van de 

IJsselmondes, ‘laat ons niet over geld praten. Ik voel me er akelig van. En geld 

van anderen, dat is de minste van mijn zorgen. Het kan me níets schelen 

hoeveel een ander heeft. Toch geloof ik dat oma meer fortuin heeft dan wij 

denken.’ 

‘Ik weet wel ongeveer hoeveel ze moet hebben,’ zei d’Herbourg. ‘Notaris 

Deelhof zei laatst nog…’ 

‘Hoeveel?’ vroeg Ina gulzig. Haar vermoeide ogen glinsterden weer. 

Maar omdat d’Herbourg zag dat zijn schoonvader het gezicht vertrok van 

pijn en omdat hij niet wist of die pijn fysiek of moreel was, vanwege zijn maag 

of van de zenuwen, ontweek hij het antwoord. En hij zei alleen, want het was 

zo moeilijk ineens te stoppen, zelfs al keek papa pijnlijk: ‘Tante Stefanie, die 

moet er toch warmpjes bij zitten.’   

‘Nou, maar,’ riep Ina, ‘ik geloof dat oom Anton als resident zo gespaard heeft 

dat hij er veel warmer bij zit dan tante Stefanie. Ongetrouwd, hij hield geen 

recepties als resident, dat weet ik. Het residentiehuis was een vervallen boel 

toen hij na acht jaren wegging.’ 

‘Maar oom Anton,’ zei d’Herbourg levendig, ‘is een oude smeerlap en dát 

heeft hem geld gekost.’ 

‘Nee!’ zei Harold Dercksz. Hij zei het alsof hij pijn had, met een afwijzende 

beweging van zijn hand, maar hij had direct berouw van dit enkele woord dat 

zijn broer wilde verdedigen, want Ina vroeg, gulzig: ‘Niet, papa? Maar oom 

Anton heeft toch alles behalve correct geleefd?’ 

En d’Herbourg vroeg: ‘Hoe kon hij zich dan als een zwijn gedragen voor 

niets?’ 

Harold Dercksz zocht naar een woord, vergoelijkend. Hij zei: ‘Ze mochten 

Anton wel, de vrouwen.’ 

‘Maar oom Anton mocht de kleine meisjes liever! 

‘Nee, nee,’ verdedigde Harold Dercksz; zijn oude, magere hand weerde af. 

‘Ssjt!’ zei Ina en ze keek om. De jongens kwamen binnen. 

‘Oom Anton heeft immers een zaak gehad, dertig jaar geleden,’ ging 

d’Herbourg verder. 

‘Nee, nee,’ verdedigde Harold Dercksz. 

Pol, de student, en de jongere Gus kwamen binnen en er werd die avond niet 

meer over geld en familie gesproken. Dankzij de jongens was de avondthee 

gezellig. Echt, Ina was een goede moeder en ze had haar jongens een opvoeding 

gegeven. Bij hun oude opa waren ze niet luidruchtig en toch vrolijk, wat Harold 

Dercksz een prettig huiselijk gevoel gaf. Ze waren beiden heel beleefd, tot grote 

voldoening van Ina, die wel kon zeggen dat Pol en Gus dat niet van de 



 
 

Derckszen hadden. Toen opa opstond om naar zijn kantoor boven te gaan, was 

Gus direct bij de deur en die hield hij open met veel achting. De oude man 

knikte zijn kleinzoon vriendelijk toe, klopte hem op de schouder en ging de trap 

op, terwijl hij bedacht dat Ina ook een goede dochter was, al had ze haar fouten.  

Hij voelde zich prettig in haar huis. Hij zou alleen wel heel eenzaam geweest 

zijn. Die twee jongens, hij hield van ze. Het was nog iets jongs, iets wat nog 

vrolijk en blij overkwam, die twee jonge jongenslevens. Het was niet, zoals al 

het andere, iets wat voorbijging. Dingen, die gingen voorbij, langzaam en 

dreigend, jaren, jarenlang. 

In zijn kantoor draaide Harold Dercksz de gaskachel hoger en hij viel in zijn 

stoel en staarde. Stil verborg het leven soms de dingen, de vreselijke dingen, 

levenslang en dan waren ze niet zo dreigend. En zo lang de dood ze niet had 

weggevaagd, gingen ze steeds weg, hoe langzaam ze ook gingen. Maar wel 

gingen ze langzaam voorbij, de dingen.  

Hij was nu een oude man, een man van 73 en hij was ziekelijk en hij sleepte 

zijn ouderdom voort naar het graf, waar hij naar verlangde. Hoeveel kwalen 

had hij wel niet gehad! Hij begreep niet waarom hij zou oud moest worden, 

terwijl de dingen zo langzaam voorbijgingen, stil voorbij. Maar zo slepend 

waren ze, de dingen van vroeger, alsof ze spoken waren die als lange sluiers 

langs hele lange paden sleepten, sluiers die ritselden over de neerdwarrelende 

bladeren op het pad.  

Zijn heel lange leven had de oude man de dingen voorbij zien gaan en hij 

had vaak niet begrepen dat het niet te veel was voor het verstand van een mens 

om ze zo te zien voorbijgaan. Maar de dingen hadden hun sluiers meegesleept 

en de bladeren hadden maar even geritseld. Nooit was de dreiging 

verwezenlijkt, niemand was van achter een boom naar voren gestapt. Het pad 

was eenzaam gebleven onder zijn blik en het pad slingerde voort en de 

spookachtige dingen gingen weer. Soms keken ze om, met spookachtige ogen… 

en ze gingen weer slepend langzaam voort. Ze waren nooit tegengehouden. 

Hij had ze gezien in zijn kinderjaren, stil gingen ze door zijn jongensjaren, 

toen hij zo oud was geweest als Pol en Gus. Hij had ze zien gaan door zijn hele 

gewone leven als koffieplanter in Indië, in zijn industriële leven daarna; door 

zijn huwelijksleven met een vrouw, die een vergissing van hem was zoals hij 

een vergissing was voor haar. Hij zeker, omdat hij maar de dingen zag, de 

dingen die gingen.  

Nu kuchte hij, hoestte hij en zijn borst deed pijn, zijn maag deed pijn, door 

zijn verdorde benen schoten de pijnscheuten. Hoe lang zou het nog duren 

voordat hij ze zou zien, de dingen? Ze gingen, ze gingen en wachtten, wachtten 

steeds. Waarom gingen ze toch niet sneller?  



 
 

Hij was een ventje was geweest van dertien jaar, een vrolijk, speels ventje dat 

op blote voeten speelde in de rivier voor het assistent-residentiehuis, blij met de 

vruchten en vogels en dieren, blij om heel het vrolijke kinderleven van een kind 

op Java dat kan spelen op grote erven, bij stromende wateren, klimmen in 

grote, rood bloeiende bomen. Maar vanaf het moment – eerst een zwoele, 

dreigende nachtlucht en toen een uitstortende verpletterende regenvloed – 

vanaf het moment dat hij de dingen had gezien, de eerste dingen, het eerste 

vreselijke Ding… vanaf dat moment was een verbijstering over zijn tere hersens 

gekropen, als een monster dat het kind niet had verpletterd, maar het sindsdien 

altijd in zijn klauwen had gehad, bezeten. 

Als een visioen had hij het Ding weer zien oprijzen, alle jaren van zijn leven, 

het vreselijke Ding dat daar gebaard en geboren was, in die nacht toen hij wat 

koortsig was en niet had kunnen slapen in die zware, zwarte nacht die de regen 

nog vasthield in sterke zeilen die niet konden barsten en die geen adembare 

lucht doorlieten. Het visioen, nee, het Ding, het werkelijke Ding…  

 

* 

In de bergen, een eenzaam hotelletje. Daar is hij alleen met zijn beide ouders: 

hij, de kleine lieveling van zijn vader die ziek is en daarom verlof heeft 

gevraagd. De andere broers en zussen zijn in de stad gebleven, in het assistent-

residentiehuis.  

Hij kan niet slapen en roept de hulp: ‘Baboe, kom hier!’ 

Zij antwoordt niet. Waar is ze? Normaal gesproken ligt ze voor zijn deur op 

haar matje en wordt ze direct wakker.  

‘Baboe, baboe, kom hier!’ 

Hij wordt ongeduldig. Hij is een grote jongen, maar hij is bang omdat hij ook 

koorts heeft, net als papa, en omdat de nacht zo zwoel is, alsof er een 

aardbeving zal komen. 

‘Baboe…’ 

Ze is er niet. 

Hij staat op en raakt verstrikt in de klamboe die hij door zijn koortsige angst 

niet kan openrukken. Nu bevrijdt hij zich uit de tulen plooien en weer wil hij de 

baboe roepen. Maar hij hoort stemmen die fluisteren in de achtergalerij. 

Het bloed stolt het kind in het lijf. Hij denkt aan dieven en rovers en hij is 

heel bang. Nee, ze spreken geen Javaans, het zijn geen Javaanse rovers. Ze 

spreken Hollands en Maleisisch ertussen. En dan herkent hij ook de stem van 

de baboe. En hij wil een gil uitstoten van angst, maar van angst kan hij het 

niet… Wat doen ze, wat gebeurt er?  



 
 

Het kind is klam, koud. Hij heeft zijn moeders stem gehoord en nu herkent 

hij de stem van meneer Emile, dat is meneer Takma, de secretaris die in de stad 

zo vaak bij hen komt. Wat doen ze daar in de nacht? Hij was eerst bang, maar 

nu vooral koud en hij huivert, hij weet niet waarom. Wat gebeurt er dan toch, 

wat doen mama en meneer Takma en baboe Ma-Boeten daar in de nacht? 

Nieuwsgierigheid overwint zijn angst… 

 Nu houdt hij zich stil, alleen zijn tanden klapperen. Nu doet hij heel zacht, 

zonder kraken de deur van zijn kamer open. De middengalerij is donker, de 

achtergalerij is donker.  

‘Stil baboe, stil, o God, stil, zachtjes, zachtjes, als de jongen het hoort…’ 

‘Hij slaapt, mevrouw.’ 

‘Als de bewaker het hoort!’ 

‘Hij slaapt, mevrouw.’ 

‘O God, o God, als hij wakker wordt… O, baboe, wat moeten we doen?’ 

‘Stil, stil, Ottilie!’ 

‘Kan niet anders, mevrouw. In de rivier, in de rivier…’ 

‘O God, o God, nee, nee, níet in de rivier!’ 

‘Stil dan toch, Ottilie!’ 

‘O God nee, niet in de rivier!’ 

‘Het kan niet anders, Ottilie! Wees stil. Stil! Hou je mond, zeg ik je. Moet je 

ons beiden laten oppakken… voor moord?’ 

‘Ik? Heb ik hem vermoord?’ 

‘Ik kon het niet helpen! Ik verdedigde mezelf! Jíj haatte hem, ik haatte hem 

niet, Ottilie. Maar je hebt het samen met mij gedaan.’ 

‘O God, nee, nee!’ 

‘Ontwijk je schuld niet!’ 

‘Nee, nee, nee!’ 

‘Jij hing aan hem…’ 

‘Ja, nee…’ 

‘.. toen ik zijn kris van hem wegrukte.’ 

‘Ja, ja.’ 

‘Stil, stil, mevrouw!’ 

‘O God, o God, het bliksemt. O, wat een slag!’ 

De bergen weerkaatsen de rollende donder, talloze keren. Alsof de 

regenzeilen scheuren, als een waterval stort de regen neer.  

Het kind hoort de gil van zijn moeder. 

‘Stil, stil, Ottilie!’  

‘Ik kan niet meer, ik val flauw!’ 

‘Hou je stil! Hou je vast aan zijn been. Baboe, jij het andere been!’ 



 
 

‘Er ligt bloed op de grond…’ 

‘Veeg het weg!’ 

‘Straks, meneer. Nu naar de rivier.’ 

‘O God! O God!’ 

Het kind klappertandt en zijn ogen tranen en zijn hart bonst koortsachtig. Hij 

is doodsbang, maar hij wil het ook zien. Hij begrijpt het niet en hij wil het 

vooral zien. Zijn kinderlijke nieuwsgierigheid wil het vreselijke Ding zien, dat 

wat hij nog niet begrijpt. Stil, op blote voeten, sluipt hij door de donkere galerij. 

En in de nachtschemer buiten ziet hij… Hij ziet het Ding.  

Een bliksem, vreselijk; een donderslag, alsof het gebergte in elkaar stort. Hij 

heeft het gezien! Hij kijkt nu naar de vaagte, het vage voortbewegen van iets 

wat zij dragen, van iemand die zij dragen, mama, meneer Emile Takma, en 

baboe Ma-Boeten. In zijn onschuld begrijpt hij niet wie het is. In zijn onschuld 

denkt hij alleen aan vreselijke dingen en mensen, aan rovers, aan schatten, aan 

griezeligheid uit zijn kinderboeken.  

Wie droegen ze daar de tuin in? Hoorde papa hen niet dragen? Werd hij niet 

wakker? Sliep hij zo vast? Nu hoort hij hun stemmen niet meer. Ze zijn in de 

tuin verdwenen. Hoort de bewaker het niet? Nee, alles blijft stil. Alles is in het 

regenende donker verdwenen, hij ziet niets. Alleen het storten van de regen, 

een ruisende, razende stroom. Vanwege het razen en ruisen hoort noch vader, 

noch de bewaker iets. De hemel is gebarsten en alle regen van de hemel ruist 

neer. 

Hij rilt van kou en van koorts. Daar voelt hij zijn blote voetje in iets lauws en 

nats stappen. Het is bloed, dik geworden.  

Nu durft hij niet meer verder en niet meer terug. Nu staat hij 

tandenklapperend en het geruis van de regen is rondom hem. Nu wil hij zijn 

vader toch wakker maken; vluchten, zich in zijn armen verbergen en daar 

snikken van angst. Hij gaat op de tast terug naar de middengalerij. Hij ziet de 

deur van mama’s kamer open, een lampje bibbert er flauw. Weer voelt zijn voet 

dat natte, lauwe en hij rilt vanwege die vreselijke modder, die geronnen bloed 

is en die overal op de mat ligt.  

Maar hij wil naar het lampje, het enige licht, om het mee te nemen naar 

papa’s kamer, ver weg, bij de voorgalerij. Hij gaat naar het lampje en pakt het 

en ziet het bed van mama, rommelig, de kussens over de grond. Daar ziet hij op 

de grond het al zwartige rood en hij schrikt, hij voelt zich ijskoud en hij loopt 

met het lampje om, om niet over een kris te lopen, een mooi sierwapen dat papa 

gisteren van de regent cadeau heeft gekregen. Daar ligt het, en het lemmet is 

rood! Nu wordt het rood en mistig voor zijn kinderogen, vreselijk rood in de 



 
 

galerij met dansende schaduwen, waardoor hij met zijn lampje loopt, zo klein, 

in verschrikking en koorts; misschien droomt hij. Naar de kamer van papa… 

‘Papa, o papa, papa!’ 

Hij stottert van angst, radeloos zonder papa’s bescherming. Hij opent papa’s 

deur. 

‘Papa, o papa, papa!’ 

Hij nadert met zijn lampje het bed. Papa heeft er geslapen, maar hij is er niet 

meer. Waar is papa? En ineens openbaart het zich voor zijn kinderverstand; ziet 

hij het vreselijke Ding, ziet hij het als een ontzettend, ontzaglijk, bloedrood 

spook. Dat wat zij daar door de tuin hebben weggedragen, door de stromende 

regen naar de rivier; dat was papa, dat is papa! Dat wat mama en meneer Emile 

en Ma-Boeten daar wegdragen, dat is papa! 

Nu is hij alleen in huis. Nu is papa dood en zij dragen hem naar de rivier. Nu 

heeft hij het Ding gezien. Nu ziet hij het Ding nog steeds. Nu zal hij het altijd 

zien. Hij weet niet waarom, hij is ineens jaren ouder, maar hij sluit papa’s deur, 

gaat terug, zet mama’s lampje op zijn plaats en gaat terug naar zijn eigen 

kamer. In het donker rilt hij en hij klappertandt en zijn ogen tranen. Maar hij 

wast in het donker zijn voeten en de handdoek werpt hij direct in de wasmand. 

Hij kruipt in bed, trekt de klamboe dicht, trekt de sprei tot over zijn oren. En hij 

ligt daar, schokkend van koorts. Het ijzeren bed onder hem schokt mee. 

Hij is alleen in het hotel en hij heeft het vreselijke Ding gezien. Eerst de 

werkelijke beweging ervan en toen het openbarende spook, in het licht van de 

bliksems, onder de dreiging van de bergenbarstende donder. Nu ligt hij en 

schokt. Hoe lang duurt het? Een half uur, drie kwartier? Hij hoort de baboe 

terugkomen en mama kreunt, snikt, steunt. En Ma-Boeten mompelt: ‘Stil, 

mevrouw, stil.’ 

‘Ze hebben ons zeker gezien!’ 

‘Nee, er was niemand. Denk aan de jonge Harold, mevrouw.’ 

Nu wordt alles stil. Doodstil. Het kind ligt te schokken van koorts en heel de 

nacht staren zijn tranende ogen en ziet hij het Ding.  

Hij heeft het sindsdien altijd gezien en hij werd een oude man. 

 

De volgende dag wordt het lijk van papa gevonden tussen de rotsblokken van 

de rivier. Er wordt gedacht aan een vrouwenkwestie in het dorp, aan jaloezie. 

Maar dokter Roelofsz constateert dat de verwonding ontstaan is door niets 

anders dan scherpe rotsstenen waaraan Dercksz zich heeft willen vastklampen 

toen hij verdronk. Praatjes van de bewoners hier hoeft men niet te geloven; van 

een misdaad is geen sprake.  



 
 

De controleur maakt het rapport: de assistent-resident Dercksz, tijdelijk 

verblijvend in het hotel, is ’s nachts naar buiten gegaan voor wat frisse lucht 

toen hij niet kon slapen van de koorts en het zwoele weer. De bewaker heeft 

hem gehoord en verwonderde zich erover, want het stortregende. Maar de heer 

ging wel vaker ’s nachts het woud in vanwege zijn slapeloosheid. Hij is 

verkeerd gelopen en de rivier was gestegen. Het was voor hem onmogelijk om 

tussen de rotsblokken te zwemmen, hij is verdronken in de onweersnacht. 

Ruim een kilometer van het hotel af is zijn lijk door inheemse bewoners 

gevonden, terwijl mevrouw Dercksz ’s morgens erg ongerust was omdat zij na 

het wakker worden haar man niet in zijn kamer vond.  

 

Harold Dercksz staart. In zijn stille, sombere kantoor, kamer van een zakenman, 

ziet hij het Ding voorbijgaan, maar zo slepend en langzaam. En hij heeft niet 

gemerkt dat de deur is opengegaan en dat zijn dochter Ina binnenkomt.  

‘Vader…’ 

Hij antwoordt niet. 

‘Vader! Vader…’ 

Hij schrikt op.  

‘Ik kom u goedenacht zeggen. Waar dacht u zo aan, vader?’ 

Harold Dercksz strijkt met de hand over zijn voorhoofd. 

‘Aan niets, kind. Aan dingen van vroeger.’ Hij ziet ze: daar gaan ze. Ze 

slepen lange spooksluiers over ritselende bladeren. En dreigt daar iets achter de 

boomstammen van dat eindeloze pad? 

‘Aan dingen van vroeger? Och vader, die zijn al voorbij. Ik denk nooit aan 

dingen van vroeger. Het leven van vandaag is al moeilijk genoeg voor mensen 

die geen geld hebben.’ 

Ze geeft hem een nachtzoen.   

Nee, de dingen van vroeger, ze zijn nog niet voorbij. Ze gaan, maar ze gaan 

zo langzaam! 

 

 

 


