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Ik heb Van Gulik twee keer
(1954/1956 en 1963/1965) ten
departemente meegemaakt; tij-
dens de tweede periode, waarin
hij commentaar gaf op mijn po-
gingen gedichten te schrijven,
zag ik hem meer dan in de eer-
ste, maar het is eigenlijk alleen
in Beiroet in 1959 dat ik intens
contact met hem had, zij het
maar twee weken.
Mijn plaatsing was een intermezzo
tussen Rome en Rangoon, waarin ik,
na het vertrek van Van Gulik, moest
wachten op de komst van diens op-
volger.

Ik kwam er aan op 9 augustus, Van
Guliks verjaardag. Daar alles al in-
gepakt was, heb ik helaas de
Residentie niet gemeubileerd gezien.
Mevrouw Van Gulik en de tweede
zoon Pieter waren reeds in Neder-
land, Willem - de oudste zoon -
Paulientje en Thomas waren onder
de hoede van een kinderjuffrouw
nog in Beiroet. Voordat de jarige ge-
zant mij het huis liet zien - een
vleugel van het oude Turkse paleis -
spraken we onder het genot van een
glas arak over allerlei recente over-
plaatsingen en daarbij viel ook de
naam van collega X, die Beiroet
spoedig zou aandoen. Toen we later
in een enorme kelder waren afge-
daald, zei Van Gulik, wijzend op een
in het plafond geschroefde haak:
“En daar kunnen we X dan mooi aan
zijn duimen ophangen.”
“Ik dacht dat je hem niet kende”.
“Ik ken hem ook niet, maar … ik
weet niet wat het is, ik heb iets te-
gen die man.”
In de daarop volgende dagen nam
hij me mee bij een aantal afscheids-

Portret van een genie (deel 5)
“Ik dacht dat je hem niet kende”.
“Ik ken hem ook niet, maar … ik
weet niet wat het is, ik heb iets te-
gen die man.”
In de daarop volgende dagen nam
hij me mee bij een aantal afscheids-
bezoeken, zelfs bij de premier en
enkele ministers, wat niet gebruike-
lijk was, omdat ik maar een
tijdelijke vervanger was. Bijzonder
aardig van hem en nuttig voor mij.
Natuurlijk maakte hij me wegwijs op
de kanselarij. Er was recentelijk een
nieuwe instructie van het departe-
ment binnengekomen: de posten
moesten jaarrapporten indienen. Dit
gaf veel extra werk, vooral voor de
secretaresse. Met zijn verklaring dat
deze oekaze een “nationale ramp”
was, verlichtte Van Gulik haar taak
door zijn rapportage op de oude wij-
ze te blijven plegen.
Behalve shop talk passeerden die
paar weken in Beiroet een onafzien-
bare reeks onderwerpen de revue en
onder het genot van arak kwam ook
het schone geslacht uitgebreid ter
sprake - hoe kon het anders, vrou-
wen boeiden hem zeer. Zelfs hier
kwam zijn wetenschappelijke instel-
ling tot uiting: de stand van de
benen b.v. bleek van vitaal belang
te zijn voor zijn appreciatie van
vrouwen.
Wordt vervolgd…

Ivan Verkade

Na de mislukte poging tot een
complete her-uitgave van Rech-
ter Tie via Ravenberg Pers is er
een nieuwe partij opgestaan. Of
eigenlijk een oude bekende,
want De Boekerij heeft vanaf
1989 al diverse series van
Rechter Tie gepubliceerd.
De catalogus rept, mijns inziens te-
recht, van “stijlvol gebonden her-
drukken”, waarna de prijs als een
prettige verrassing komt: per deeltje
hoeft u slechts € 10 neer te tellen.
De eerste twee delen zullen in sep-
tember verschijnen.
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