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‘Het is een eigenaardig apparaat,’ zei de officier tegen de 
ontdekkingsreiziger, terwijl hij het apparaat, dat hij toch 
goed kende, met een zekere bewondering bekeek. De rei-
ziger leek alleen uit beleefdheid ingegaan te zijn op de uit-
nodiging van de commandant, die hem gevraagd had de 
executie bij te wonen van een wegens insubordinatie en 
belediging van een meerdere veroordeelde soldaat. De be-
langstelling voor die executie was in de strafkolonie waar-
schijnlijk ook niet zo groot. Hier in het diepe, zandige en 
door kale hellingen omsloten dal was behalve de officier 
en de reiziger tenminste alleen de veroordeelde aanwezig, 
een stompzinnige man met een grote bek, verwaarloosd 
haar en gezicht, en een soldaat die de zware ketting vast-
hield met daaraan de kleine ketenen waarmee de veroor-
deelde aan zijn handen en voeten en aan zijn hals geke-
tend was en die ook onderling door ketenen verbonden 
waren. Overigens zag de veroordeelde er zo honds-onder-
danig uit, dat het leek of ze hem vrij op de hellingen kon-
den laten lopen en bij het begin van de executie alleen 
maar even hoefden te fluiten om te zorgen dat hij kwam.  
 De reiziger had weinig belangstelling voor het apparaat 
en liep achter de veroordeelde bijna zichtbaar ongeïnteres-
seerd heen en weer, terwijl de officier de laatste voorberei-
dingen trof en nu eens onder het diep in de grond veran-
kerde apparaat kroop en dan weer op een ladder klom om 
de bovenste onderdelen te onderzoeken. Het was werk 
dat eigenlijk aan een monteur overgelaten had kunnen 
worden, maar de officier deed het met grote ijver, ofwel 
omdat hij bijzonder op het apparaat gesteld was, ofwel 
omdat het werk om andere redenen niet aan een ander 
overgelaten kon worden. ‘Nu is alles klaar!’ riep hij ten 
slotte en kwam van de ladder af. Hij was doodop, hijgde 
met wijdopen mond en had twee zachte dameszakdoekjes 
tussen de kraag van zijn uniform gestopt. ‘Die uniformen 
zijn echt te warm voor de tropen,’ zei de reiziger, in plaats 
van naar het apparaat te informeren, zoals de officier ver-
wacht had. ‘Zegt u dat wel,’ zei de officier, terwijl hij zijn 
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handen, die vol vet en olie zaten, in een klaarstaande teil 
waste, ‘maar ze vertegenwoordigen ons vaderland en ons 
vaderland willen we niet kwijt. – Maar kijkt u nu eens 
naar dit apparaat,’ voegde hij er meteen aan toe, terwijl hij 
zijn handen afdroogde en tegelijk naar het apparaat wees. 
‘Tot nu toe moest het nog met de hand, maar van nu af 
aan werkt het apparaat helemaal zelfstandig.’ De reiziger 
knikte en volgde de officier. Die probeerde zich tegen alle 
incidenten in te dekken en zei: ‘Er zijn natuurlijk wel eens 
storingen, vandaag hoop ik niet, maar we moeten er wel 
rekening mee houden. Het apparaat moet twaalf uur aan 
één stuk door draaien. Maar als er al storingen zijn, dan 
zijn ze heel klein en worden meteen verholpen.’  
 ‘Wilt u niet gaan zitten?’ vroeg hij ten slotte, trok een 
stoel uit een hoop rieten stoelen en bood hem de reiziger 
aan; die kon niet weigeren. Hij zat nu aan de rand van een 
kuil, waarin hij een vluchtige blik wierp. De kuil was niet 
zo diep. Aan de ene kant was de uitgegraven aarde opge-
hoopt tot een muur en aan de andere kant stond het appa-
raat. ‘Ik weet niet,’ zei de officier, ‘of de commandant het 
apparaat al uitgelegd heeft.’ De reiziger maakte een vaag 
handgebaar; dat vond de officier best, want nu kon hij het 
apparaat zelf uitleggen. ‘Dit apparaat,’ zei hij, terwijl hij 
een krukstang pakte om op te steunen, ‘is een uitvinding 
van onze oud-commandant. Ik heb al meteen aan de eer-
ste experimenten meegedaan en ben ook tot het eind bij al 
het werk betrokken geweest. Overigens is de uitvinding 
helemaal zijn verdienste. Hebt u wel eens van onze oud-
commandant gehoord? Nee? Nou, het is echt niet overdre-
ven om te zeggen dat de inrichting van de hele strafkolo-
nie zijn werk is. Wij, zijn vrienden, wisten bij zijn dood al 
dat de inrichting van de kolonie zo’n volmaakt geheel 
was, dat zijn opvolger er jarenlang niets aan zou kunnen 
veranderen, al had hij duizend nieuwe plannen in zijn 
hoofd. Onze voorspelling bleek ook juist en dat moest de 
nieuwe commandant erkennen. Jammer dat u de oud-
commandant niet gekend hebt! – Maar,’ onderbrak de offi-
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cier zichzelf, ‘ik praat maar, terwijl zijn apparaat hier voor 
ons staat. Zoals u ziet, bestaat het uit drie delen. In de loop 
van de tijd hebben alle delen zoiets als een bijnaam gekre-
gen. Het onderste heet “het bed”, het bovenste heet “de te-
kenaar” en het middelste, zwevende deel hier heet “de 
eg”. ‘De eg?’ vroeg de reiziger. Hij had niet zo goed ge-
luisterd, de zon bleef maar hangen in het schaduwloze dal 
en het was moeilijk om je gedachten erbij te houden. Des 
te meer bewondering had hij voor de officier, die in zijn 
nauwsluitende, gala-achtige en met epauletten en tressen 
overladen uniform zo ijverig aan het uitleggen was en al 
pratend ook nog hier en daar met een schroevendraaier 
aan een schroef bezig was. De soldaat leek zich net zo te 
voelen als de reiziger. Hij had om zijn beide polsen de ket-
ting van de veroordeelde gewikkeld, steunde met één 
hand op zijn geweer, liet zijn hoofd achteroverhangen en 
stond er ongeïnteresseerd bij. Dat vond de reiziger niet zo 
gek, want de officier sprak Frans en waarschijnlijk ver-
stond noch de soldaat, noch de veroordeelde Frans. Des te 
opvallender was wel dat de veroordeelde toch zijn best 
deed om de uitleg van de officier te volgen. Met een slape-
rig soort vasthoudendheid keek hij telkens waar de offi-
cier wees en nu die onderbroken werd door een vraag van 
de reiziger, keek hij net als de officier de reiziger aan.  
 ‘Ja, de eg,’ zei de officier, ‘een toepasselijke naam. De 
naalden zitten net als bij een eg en het hele ding wordt 
ook bewogen als een eg, alleen op een en dezelfde plaats 
en veel kunstiger. U zult het straks wel zien. Hier op het 
bed komt de veroordeelde te liggen. – Ik wil namelijk eerst 
een beschrijving geven van het apparaat en dan de proce-
dure zelf laten zien. Dan kunt u het beter volgen. Ook is 
één tandwiel in de tekenaar te veel versleten; het piept 
erg, als het draait en je kunt je dan nauwelijks verstaan-
baar maken; we kunnen hier jammer genoeg moeilijk aan 
reserveonderdelen komen. – Hier is dus het bed, zoals ik 
zei. Het is helemaal bedekt met een laag watten en u zult 
nog wel zien waarom. Op die watten komt de veroordeel-



 5 

de op zijn buik te liggen, naakt natuurlijk; hier zijn riemen 
voor zijn handen, hier voor zijn voeten en hier voor zijn 
nek, om hem vast te binden. Hier aan het hoofdeinde van 
het bed, waar de man, zoals ik zei, eerst met zijn gezicht 
ligt, zit deze kleine stomp vilt, die zo ingesteld kan wor-
den, dat hij recht de mond van de man in gaat. Dat is om 
te voorkomen dat hij gaat schreeuwen en op zijn tong gaat 
bijten. Natuurlijk moet de man het vilt wel toelaten, want 
anders breekt hij zijn nek door de riem om zijn hals.’ ‘Zijn 
dat watten?’ vroeg de reiziger, terwijl hij vooroverboog. 
‘Jazeker,’ zei de officier glimlachend, ‘voelt u zelf maar.’ 
Hij pakte de hand van de reiziger en streek ermee over het 
bed. ‘Het zijn speciaal geprepareerde watten, daarom zien 
ze er zo anders uit; ik vertel nog wel waarvoor ze zijn.’ De 
reiziger was al een beetje voor het apparaat gewonnen; 
met zijn hand boven zijn ogen tegen de zon, keek hij naar 
de bovenkant van het apparaat. Het was een heel ding. 
Het bed en de tekenaar hadden dezelfde omvang en zagen 
eruit als twee donkere kisten. De tekenaar was ongeveer 
twee meter boven het bed aangebracht; de twee waren op 
de hoeken verbonden door vier messing stangen, die 
haast schitterden in de zon. Tussen de kisten hing aan een 
stalen band de eg.  
 De officier had nauwelijks gemerkt dat de reiziger eerst 
geen belangstelling had gehad, maar voelde wel dat die 
nu opkwam; daarom hield hij even in, zodat de reiziger de 
tijd had om ongestoord te kunnen kijken. De veroordeelde 
deed hetzelfde als de reiziger, maar omdat hij zijn hand 
niet boven zijn ogen kon houden, knipperde hij met zijn 
ogen naar omhoog.  
 ‘Nu ligt de man dus,’ zei de reiziger, terwijl hij achter-
overleunde in zijn stoel en zijn benen over elkaar sloeg.  
 ‘Ja,’ zei de officier; hij duwde zijn pet een beetje naar 
achteren en veegde met zijn hand over zijn verhitte ge-
zicht, ‘maar moet u luisteren! Zowel het bed als de teke-
naar hebben een eigen elektrische accu; het bed heeft die 
nodig voor zichzelf en de tekenaar voor de eg. Zodra de 



 6 

man vastgebonden is, wordt het bed in beweging ge-
bracht. Het gaat met minuscule, razendsnelle bewegingen 
tegelijk zowel heen en weer als op en neer. U hebt derge-
lijke apparaten vast wel eens in sanatoria gezien, alleen 
zijn bij ons bed alle bewegingen precies berekend; ze moe-
ten namelijk exact op de bewegingen van de eg afgestemd 
zijn. Maar eigenlijk voltrekt die eg het vonnis.’  
‘Hoe luidt het vonnis dan?’ vroeg de reiziger. ‘Dat weet u 
ook niet?’ zei de officier verbaasd en hij beet op zijn lip-
pen: ‘Neemt u me niet kwalijk als mijn uitleg misschien 
wat rommelig is, mijn excuses daarvoor. Vroeger werd de 
uitleg namelijk altijd gegeven door de commandant, maar 
de nieuwe commandant heeft zich aan die ereplicht ont-
trokken; dat hij zo’n hoog bezoek’ – de reiziger probeerde 
met beide handen te bedanken voor de eer, maar de offi-
cier bleef erbij – zo’n hoog bezoek niet eens officieel van 
ons vonnis in kennis stelt, is weer zo’n nieuwigheid die’ –
er lag een vloek op zijn tong, maar hij hield zich in en zei 
alleen maar: ‘ik heb niets gehoord, ik kan er niets aan 
doen. Overigens ben ik de man die onze vonnissen het 
beste kan uitleggen, want hier’ – hij tikte op zijn borstzakje 
– ‘heb ik de betreffende tekeningen van de oud-comman-
dant.’ 
 ‘Tekeningen van de commandant zelf?’ vroeg de reizi-
ger, ‘Was hij dan alles tegelijk? Was hij militair, rechter, 
constructeur, scheikundige en tekenaar?’  
 ‘Jazeker,’ zei de officier en hij knikte met een starre, 
peinzende blik. Daarna keek hij kritisch naar zijn handen; 
ze leken hem niet schoon genoeg om de tekeningen aan te 
raken; daarom ging hij naar de teil om ze nog een keer te 
wassen. Vervolgens haalde hij een kleine, leren map te-
voorschijn en zei: ‘Ons vonnis klinkt niet streng. Bij de 
veroordeelde wordt het gebod dat hij overtreden heeft 
met de eg op het lichaam geschreven. Bij deze veroordeel-
de bijvoorbeeld’ – de officier wees naar de man – ‘wordt 
op zijn lichaam geschreven: Respecteer je meerdere!’  
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 De reiziger wierp een vluchtige blik op de man; die 
hield, toen de officier naar hem gewezen had, zijn hoofd 
gebogen en leek zijn uiterste best te doen om iets op te 
vangen van wat er gezegd werd. Maar uit de bewegingen 
van zijn op elkaar geperste, dikke lippen bleek dat hij er 
niets van verstond. De reiziger had van alles willen vra-
gen, maar kijkend naar de man vroeg hij alleen maar: 
‘Kent hij zijn vonnis?’ ‘Nee,’ zei de officier, die meteen 
verder wilde gaan met zijn uitleg, maar de reiziger onder-
brak hem: ‘Hij kent zijn eigen vonnis niet?’ ‘Nee,’ zei de 
officier weer; hij viel even stil, alsof hij van de reiziger een 
motivering van zijn vraag verwachtte, en zei: ‘Het heeft 
geen zin om hem dat te vertellen. Hij voelt het wel aan 
den lijve.’ De reiziger wilde er al het zwijgen toe doen, 
maar hij voelde hoe de veroordeelde zijn blik op hem 
richtte; de man leek te vragen of hij de beschreven gang 
van zaken kon goedkeuren. Daarom boog de reiziger, die 
al achterover was gaan leunen, weer voorover en vroeg 
nog: ‘Maar dàt hij veroordeeld is, weet hij toch wel?’ ‘Ook 
niet,’ zei de officier met een glimlach tegen de reiziger, 
alsof hij verwachtte dat die nog met een paar rare dingen 
zou komen. ‘Nee?’ zei de reiziger, terwijl hij over zijn 
voorhoofd veegde, ‘dan weet de man dus nog steeds niet 
hoe er op zijn verdediging gereageerd is?’ ‘Hij heeft geen 
gelegenheid gehad om zich te verdedigen,’ zei de officier 
met een blik opzij, alsof hij in zichzelf praatte en de reizi-
ger door die vanzelfsprekende dingen te vertellen niet be-
schaamd wilde maken. ‘Hij moet toch gelegenheid hebben 
gehad om zich te verdedigen?’ zei de reiziger, terwijl hij 
opstond van zijn stoel.  
 De officier zag in dat het oponthoud bij de uitleg van 
het apparaat wel eens lang kon gaan duren; daarom ging 
hij naar de reiziger, pakte diens arm en wees naar de ver-
oordeelde, die nu hij zo duidelijk in het middelpunt van 
de belangstelling stond, in de houding ging staan – ook 
trok de soldaat de ketting strak – en zei: ‘Het zit zo. Ik ben 
hier in de strafkolonie tot rechter benoemd. Ondanks mijn 
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jonge leeftijd. Want ik heb ook de oud-commandant bij 
alle strafzaken geassisteerd en ken het apparaat ook het 
beste. Mijn principe is: de schuld staat altijd vast. Andere 
rechtbanken kunnen dat principe niet aanhouden, want ze 
hebben meer dan één rechter en ook nog instanties boven 
zich. Dat is hier niet het geval, in elk geval was dat niet zo 
onder de oud-commandant. De nieuwe heeft overigens al 
te kennen gegeven dat hij zich met mijn rechtspraak wil 
bemoeien, maar tot nu toe heb ik dat kunnen voorkomen 
en dat zal in de toekomst ook wel lukken. – U vraagt hoe 
deze zaak in elkaar zit; die is net zo simpel als alle andere. 
Vanmorgen heeft er een kapitein aangifte gedaan, omdat 
deze man, die hem als oppasser is aangewezen en die 
voor zijn deur slaapt, zich verslapen heeft. Het is namelijk 
zijn plicht om elk uur als de klok slaat op te staan en voor 
de deur van de kapitein te salueren. Dat is echt geen grote 
opgave en ook noodzakelijk, want hij moet in conditie blij-
ven, zowel voor de bewaking als voor de bediening. Van-
nacht wilde de kapitein controleren of de oppasser zijn 
plicht deed. Hij deed klokslag twee uur de deur open en 
zag dat de man in elkaar gerold lag te slapen. Hij haalde 
zijn rijzweep en sloeg hem in zijn gezicht. In plaats van op 
te staan en om vergeving te vragen, pakte de man zijn 
meerdere bij zijn benen, schudde hem en riep: “Gooi die 
zweep weg of ik doe je wat!” – Dat zijn de feiten. Een uur 
geleden kwam de kapitein bij me en ik maakte rapport op 
en velde aansluitend het vonnis. Daarna liet ik de man in 
de boeien slaan. Dat was allemaal heel simpel. Had ik de 
man eerst moeten verhoren, dan was er alleen maar ver-
warring ontstaan. Dan had hij gelogen; als ik de leugens 
had kunnen weerleggen, was hij met nieuwe leugens ge-
komen enzovoort. Maar nu heb ik hem en laat hem niet 
meer gaan. – Is alles nu duidelijk? Maar de tijd staat niet 
stil, de executie zou al moeten beginnen en ik ben nog niet 
eens klaar met de uitleg van het apparaat.’ Hij nodigde de 
reiziger uit om te gaan zitten, ging weer naar het apparaat 
en stak van wal: ‘Zoals u ziet, komt de vorm van de eg 
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overeen met die van de mens: hier is de eg voor het bo-
venlichaam en hier zijn de eggen voor de benen. Voor het 
hoofd is alleen deze kleine graveernaald bestemd. Begrijpt 
u?’ Hij boog zich vriendelijk naar de reiziger, bereid om 
alles heel uitvoerig uit te leggen.  
 De reiziger keek fronsend naar de eg. De mededelingen 
over de gerechtelijke procedure vond hij onbevredigend. 
Hij moest wel toegeven dat het hier om een strafkolonie 
ging, dat hier bijzondere maatregelen nodig waren en dat 
er tot het uiterste militair opgetreden moest worden. Maar 
bovendien had hij enige hoop gevestigd op de nieuwe 
commandant, die langzaam maar zeker een nieuwe proce-
dure wilde introduceren, waar deze bekrompen officier 
niet aan wilde. Vanuit die gedachtegang vroeg de reiziger: 
‘Komt de commandant de executie bijwonen?’ ‘Dat is niet 
zeker,’ zei de officier, pijnlijk getroffen door de directe 
vraag, en zijn vriendelijke gezicht verstrakte: ‘Juist daar-
om moeten we opschieten. Ik zal zelfs mijn uitleg moeten 
inkorten, hoe jammer ik dat ook vind. Maar morgen, als 
het apparaat weer schoongemaakt is – dat het zo vuil 
wordt, is het enige gebrek – kan ik de rest van de uitleg 
geven. Nu dus alleen het meest noodzakelijke. – Als de 
man op het bed ligt en dat aan het trillen is gebracht, gaat 
de eg omlaag naar het lichaam. Hij stelt zichzelf zo in, dat 
hij met zijn punten net het lichaam raakt; is dat gebeurd, 
dan wordt de stalen kabel vanzelf een strakke stang. En 
nu begint het spel. Een leek ziet van buiten geen verschil 
in de straffen. De eg lijkt altijd op dezelfde manier te wer-
ken. Trillend steekt hij zijn punten in het lichaam, dat bo-
vendien nog trilt vanuit het bed. Om nu te zorgen dat ie-
dereen de uitvoering van het vonnis kan controleren, is de 
eg van glas gemaakt. Het was technisch moeilijk om de 
naalden erin te bevestigen, maar na vele pogingen is dat 
gelukt. Geen moeite was ons te veel. En nu kan iedereen 
door het glas zien hoe de inscriptie in het lichaam aange-
bracht wordt. Wilt u niet even dichterbij komen om de 
naalden te bekijken?’  
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 De reiziger stond langzaam op, ging ernaartoe en boog 
zich over de eg. ‘U ziet,’ zei de officier, ‘twee soorten naal-
den in verschillende opstellingen. Naast elke lange zit een 
korte. De lange schrijft namelijk en de korte spuit water 
om het bloed weg te wassen en te zorgen dat het schrift al-
tijd duidelijk blijft. Het bloedwater wordt hier daarna 
door kleine gootjes geleid en loopt uiteindelijk in deze 
hoofdgoot, waarvan de afvoerbuis uitkomt in de kuil.’ De 
officier wees met zijn vinger precies de weg die het bloed-
water moest volgen. Toen hij het, om het zo aanschouwe-
lijk mogelijk te maken, bij het uiteinde van de afvoerbuis 
echt met beide handen opving, keek de reiziger op en wil-
de achteruittastend met zijn handen teruggaan naar zijn 
stoel. Toen zag hij tot zijn schrik dat de veroordeelde net 
als hij gevolg had gegeven aan de uitnodiging van de offi-
cier om de constructie van de eg van dichtbij te bekijken. 
Hij had de slaperige soldaat aan de ketting een beetje naar 
voren getrokken en zich ook over het glas gebogen. Je kon 
zien dat hij met onzekere blikken ook zocht wat de twee 
heren juist bekeken hadden, maar dat het zonder de uitleg 
niet wilde lukken. Hij boog zich hierheen en daarheen. De 
reiziger wilde hem achteruitduwen, want het was waar-
schijnlijk strafbaar wat hij deed. Maar de officier hield de 
reiziger met één hand vast, pakte met de andere een aard-
kluit van de muur en gooide die naar de soldaat. Die keek 
met een ruk op, zag wat de veroordeelde gewaagd had, 
liet zijn geweer vallen, zette zijn hakken in het zand en 
trok de veroordeelde terug, zodat die meteen viel, en keek 
daarna op hem neer, terwijl hij lag te kronkelen en met 
zijn ketenen rammelde. ‘Zet hem overeind!’ schreeuwde 
de officier, want hij merkte dat de reiziger door de veroor-
deelde te veel werd afgeleid. De reiziger keerde zich zelfs 
van de eg af, zonder er aandacht aan te besteden, en wilde 
alleen maar zien wat er met de veroordeelde gebeurde. 
‘Voorzichtig met hem!’ riep de officier weer. Hij liep om 
het apparaat heen, greep de veroordeelde zelf onder zijn 
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oksels en zette hem, omdat hij telkens uitgleed, met hulp 
van de soldaat overeind.  
 ‘Nu weet ik alles,’ zei de reiziger, toen de officier weer 
terugkwam. ‘Maar nog niet het belangrijkste,’ zei de offi-
cier, terwijl hij de reiziger bij zijn arm pakte en in de hoog-
te wees: ‘Daar in de tekenaar zit het raderwerk dat de be-
weging van de eg bepaalt, en dat raderwerk beweegt vol-
gens de tekening waarop het vonnis staat. Ik gebruik de 
tekeningen van de oud-commandant nog. Hier zijn ze’ – 
hij haalde een paar bladen uit de leren map – ‘maar ik kan 
ze u jammer genoeg niet geven, want ze zijn het kostbaar-
ste wat ik heb. Gaat u maar zitten, dan houd ik ze hier, zo-
dat u alles goed kunt zien.’ Hij liet het eerste blad zien. De 
reiziger had graag een waarderend woord gezegd, maar 
hij zag alleen een doolhof van lijnen, waarmee het papier 
zo vol stond, dat de witte tussenruimten maar met moeite 
te zien waren. ‘Leest u maar,’ zei de officier. ‘Dat kan ik 
niet,’ zei de reiziger. ‘Het is toch duidelijk?’ zei de officier. 
‘Het is heel kunstig,’ zei de reiziger ontwijkend, ‘maar ik 
kan het niet ontcijferen.’ ‘Ja,’ zei de officier, terwijl hij lach-
te en de map weer in zijn zak stak, ‘het is geen schoon-
schrift voor schoolkinderen. Je moet er lang in lezen. Ook 
u kunt er uiteindelijk vast wel wijs uit worden. Het mag 
natuurlijk geen eenvoudige tekst zijn, want het moet niet 
meteen dodelijk zijn, maar gemiddeld pas na een uur of 
twaalf; het omslagpunt komt volgens plan na zes uur. Er 
moeten dus heel veel versieringen om de eigenlijke tekst 
heen zitten; de echte tekst omvat het lichaam maar als een 
smalle gordel en de rest van het lichaam is bestemd voor 
versieringen. Kunt u het werk van de eg en het hele appa-
raat nu waarderen? – Kijk toch eens!’ Hij sprong op de 
ladder, draaide aan een wiel, riep naar beneden: ‘Pas op, 
stap even opzij!’ en alles kwam in beweging. Als het wiel 
niet gepiept had, was het prachtig geweest. Alsof de offi-
cier door dat storende wiel verrast was, zwaaide hij drei-
gend met zijn vuist, stak daarna zijn armen uit om zich te-
genover de reiziger te verontschuldigen en stapte haastig 
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naar beneden om de werking van het apparaat van bene-
den te bekijken. Iets wat alleen hem opviel, was nog niet 
in orde; hij klom weer naar boven, greep met beide han-
den in het binnenwerk van de tekenaar, stapte daarna niet 
op de ladder, maar gleed om sneller beneden te zijn langs 
een stijl naar beneden en riep om zich in het lawaai ver-
staanbaar te maken, met uiterste inspanning in het oor 
van de reiziger: ‘Begrijpt u hoe het werkt? De eg begint te 
schrijven; is hij klaar met de eerste opzet van de tekst op 
de rug van de man, dan draait de laag watten en draait 
het lichaam langzaam op zijn zij om nieuwe ruimte voor 
de eg te maken. Intussen komen de kapotgeschreven plek-
ken op de watten te liggen, die zo geprepareerd zijn dat ze 
de bloeding meteen stelpen en dan voorbereidingen tref-
fen voor een nieuwe verdieping van de tekst. Deze punten 
aan de rand van de eg trekken bij het omdraaien van het 
lichaam de watten van de wonden, gooien ze in de kuil en 
de eg kan weer aan het werk. Zo schrijft hij twaalf uur 
lang steeds dieper. De eerste zes uur leeft de veroordeelde 
bijna als eerst en heeft alleen maar pijn. Na twee uur 
wordt het vilt verwijderd, want de man heeft dan geen 
kracht meer om te schreeuwen. Hier in dit elektrisch ver-
warmde bakje aan het hoofdeind komt warme rijstebrij te 
liggen, waar de man desgewenst met zijn tong wat uit kan 
likken. Niemand laat die gelegenheid voorbijgaan. Ik ken 
niemand en ik heb veel ervaring. Pas na zes uur verliest 
hij zijn eetlust. Meestal kniel ik hier dan om te kijken hoe 
dat gaat. De man slikt de laatste hap zelden door, hij laat 
hem door zijn mond gaan en spuwt hem uit in de kuil. Ik 
moet dan bukken, anders krijg ik het in mijn gezicht. Wat 
wordt het na zes uur dan stil rondom de man! De domste 
krijgt zijn verstand. Het begint rond de ogen. Vandaaruit 
verspreidt het zich. Een aanblik waardoor je er haast zelf 
bij zou gaan liggen onder de eg. Er gebeurt verder niets, 
alleen begint de man de tekst te ontcijferen, hij spitst zijn 
lippen, alsof hij luistert. U hebt zelf gezien dat de tekst 
met je ogen niet zo makkelijk te ontcijferen is, maar onze 



 13 

man ontcijfert hem met zijn wonden. Dat is wel veel werk 
en het duurt zes uur voor hij klaar is. Maar dan neemt de 
eg hem helemaal op de naalden en gooit hem in de kuil, 
waar hij op het bloedwater en de watten plenst. Dan is de 
rechtbank klaar en wij, de soldaat en ik, stoppen hem on-
der de grond.’  
 De reiziger luisterde naar de officier en stond met zijn 
handen in de zakken van zijn jasje naar het werk van de 
machine te kijken. Ook de veroordeelde keek, maar zon-
der er iets van te begrijpen. Hij bukte even om de zwen-
kende naalden te volgen, toen de soldaat op een teken van 
de officier met een mes zijn hemd en broek van achteren 
opensneed, zodat ze van de veroordeelde af vielen; hij 
probeerde zijn vallende plunje te pakken om zijn naakt-
heid te bedekken, maar de soldaat trok hem overeind en 
schudde de laatste lappen van hem af. De officier zette de 
machine stop en in de stilte die nu intrad, werd de veroor-
deelde onder de eg gelegd. De ketenen werden losge-
maakt en in plaats daarvan de riemen vastgemaakt; dat 
leek het eerste moment bijna een opluchting voor de ver-
oordeelde. En nu zakte de eg nog een eind, want het was 
een magere man. Toen de punten hem raakten, ging er 
een huivering over zijn huid; hij stak, terwijl de soldaat 
met zijn rechterhand bezig was, zijn linker uit, zonder te 
weten waarnaar, maar het was de richting waarin de reizi-
ger stond. De officier keek van opzij aan één stuk door 
naar de reiziger, alsof hij van diens gezicht de indruk pro-
beerde af te lezen die de executie maakte, die hij nu ten-
minste oppervlakkig uitgelegd had.  
 De riem die voor de pols bestemd was, brak; waar-
schijnlijk had de soldaat die te strak aangetrokken. De offi-
cier moest helpen en de soldaat liet het afgebroken stuk 
riem zien. De officier ging ook naar hem toe en zei met 
zijn gezicht naar de reiziger: ‘Het is een ingewikkelde ma-
chine en hier en daar kan wel eens wat scheuren of bre-
ken, maar daar moeten we ons bij ons algehele oordeel 
niet door van de wijs laten brengen. De riem wordt overi-
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gens meteen vervangen; ik zal een ketting gebruiken, al 
wordt de verfijning van de beweging voor de rechterarm 
dan wel minder.’ En terwijl hij de kettingen aanlegde, zei 
hij nog: ‘De middelen voor het onderhoud van de machine 
zijn momenteel heel beperkt. Onder de oud-commandant 
had ik daarvoor een speciale kas, waar alleen ik bij kon. Er 
was hier een magazijn met alle mogelijke reserveonderde-
len. Ik geef toe dat ik wel een beetje royaal was, ik bedoel 
vroeger, niet nu, zoals de nieuwe commandant beweert, 
voor wie alles maar een excuus is om oude gewoonten te 
bestrijden. Nu is hij de baas over de machinekas en als ik 
een nieuwe riem laat halen, moet ik de gescheurde als be-
wijsmateriaal laten zien; de nieuwe komt pas na tien da-
gen en is dan van slechtere kwaliteit. Maar niemand 
vraagt zich af hoe ik de machine in de tussentijd zonder 
riem moet laten werken.’  
 De reiziger dacht: het is altijd een twijfelachtige zaak 
om ergens in te grijpen, als je er niet thuishoort. Hij was 
geen ingezetene van de strafkolonie en ook geen onder-
daan van de staat waartoe de kolonie behoorde. Als hij 
deze executie wilde veroordelen of zelfs verhinderen, kon-
den ze zeggen: u bent een buitenlander en hebt geen recht 
van spreken. Daar had hij dan geen antwoord op, maar 
kon alleen zeggen dat hij zichzelf in dit geval niet begreep, 
want hij was alleen maar op reis om te kijken en zeker niet 
om buitenlandse juridische procedures te veranderen. 
Maar hier was de verleiding nu wel heel groot. De proce-
dure was zonder twijfel onrechtvaardig en de executie on-
menselijk. Eigenbelang speelde geen rol bij de reiziger, 
want de veroordeelde was hem onbekend, geen landge-
noot en zeker niet iemand die medelijden wekte. De reizi-
ger zelf had aanbevelingsbrieven van hoge instanties, was 
hier heel hoffelijk ontvangen en dat hij bij deze executie 
uitgenodigd was, leek er juist op te wijzen dat ze zijn oor-
deel erover wilden horen. Dat was des te waarschijnlijker, 
omdat de commandant, zoals hij nu heel duidelijk ge-
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hoord had, geen aanhanger van deze methode was en 
haast vijandig tegenover de officier stond.  
 Toen hoorde de reiziger een schreeuw van woede van 
de officier. Die had de veroordeelde net met enige moeite 
de stomp vilt in zijn mond geschoven, toen de veroor-
deelde braakneigingen kreeg, zijn ogen dichtdeed en over-
gaf. Haastig trok de officier hem van de stomp af en wilde 
het hoofd naar de kuil draaien, maar het was te laat en de 
viezigheid droop al van de machine. ‘Allemaal de schuld 
van de commandant!’ riep de officier, terwijl hij van voren 
buiten zichzelf van woede aan de messing stangen rukte, 
‘mijn machine wordt zo smerig als een stal!’ Met bevende 
vingers wees hij de reiziger wat er gebeurd was. ‘Heb ik 
de commandant niet urenlang aan zijn verstand proberen 
te brengen dat er de dag voor de executie geen eten meer 
verstrekt mag worden? Maar de nieuwe, gematigde rich-
ting is het daar niet mee eens. De dames van de comman-
dant stoppen de man voor hij weggehaald wordt, vol met 
zoetigheid. Zijn hele leven heeft hij stinkende vis gegeten 
en nu krijgt hij opeens zoetigheid! Mij best hoor, ik heb er 
niets op tegen, maar waarom kopen ze geen nieuw vilt, 
waar ik al drie maanden om vraag? Hoe kan iemand zon-
der walging vilt in zijn mond stoppen waar meer dan hon-
derd stervende mannen op gesabbeld en gebeten hebben?’  
 De veroordeelde had zijn hoofd neergelegd en zag er 
vredig uit, terwijl de soldaat bezig was de machine schoon 
te maken met het hemd van de veroordeelde. De officier 
liep naar de reiziger, die onwillekeurig een stap achteruit-
ging, maar de officier pakte zijn hand en trok hem opzij. 
‘Ik wil u even onder vier ogen spreken,’ zei hij, ‘dat mag 
toch wel?’ ‘Natuurlijk,’ zei de reiziger en hij luisterde met 
neergeslagen ogen.  
 ‘In onze kolonie is niemand meer voor de procedure en 
de executie die u nu kunt bewonderen. Ik ben de enige 
voorstander en tegelijk de enige vertegenwoordiger van 
het erfgoed van de oude commandant. Aan een verdere 
uitbreiding van de procedure hoef ik niet meer te denken, 
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ik heb al mijn kracht nodig voor de instandhouding van 
wat er is. Toen de oude commandant nog leefde, had hij in 
de kolonie heel wat aanhangers; ik heb wel iets van de 
overtuigingskracht van de oude commandant, maar niets 
van zijn macht en daardoor kruipen zijn aanhangers weg; 
er zijn er nog heel wat, maar niemand komt ervoor uit. Als 
u nu, dus op een executiedag, naar het theehuis gaat en 
uw oor te luisteren legt, hoort u misschien alleen maar 
vage praat. Dat zijn allemaal voorstanders, maar onder de 
huidige commandant en gezien zijn huidige opvattingen 
heb ik daar helemaal niets aan. En mijn vraag aan u is: 
moet vanwege die commandant en zijn vrouwen, die in-
vloed op hem hebben, zo’n levenswerk’ – hij wees naar de 
machine – ‘te gronde gaan? Mag iemand dat laten gebeu-
ren? Zelfs als hij buitenlander is en maar een paar dagen 
op ons eiland? Maar er is geen tijd te verliezen, ze willen 
iets tegen mijn rechtspraak ondernemen; er zijn al bespre-
kingen in het hoofdkwartier waar ik niet bij betrokken 
word en zelfs uw huidige bezoek is typerend voor de hele 
situatie: ze zijn laf en sturen u, een buitenlander. – Wat 
ging dat vroeger anders bij een executie! Een dag van te-
voren zag het al zwart van de mensen, ze kwamen alleen 
maar kijken, ’s morgens vroeg verscheen de commandant 
met zijn dames, het hele garnizoen werd gewekt met fan-
fares, ik kwam melden dat alles klaar was, de maatschap-
pij – er mocht geen hoge ambtenaar ontbreken – ging om 
de machine heen zitten en die hoop rieten stoelen is een 
armzalig overblijfsel uit die tijd. De gepoetste machine 
stond te glimmen en bijna voor elke executie pakte ik 
nieuwe reserveonderdelen. Voor honderden ogen – alle 
toeschouwers stonden op hun tenen tot aan de heuvels 
daar – werd de veroordeelde door de commandant zelf 
onder de eg gelegd. Wat tegenwoordig een gewoon sol-
daat mag doen, was toen het werk van mij als president 
van de rechtbank en een eervolle taak. En dan begon de 
executie! De machine werd door geen wanklank gestoord. 
Velen keken niet eens meer, maar lagen met hun ogen 
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dicht in het zand en iedereen wist: nu geschiedt gerechtig-
heid. In de stilte hoorde je alleen het zuchten van de ver-
oordeelde, gedempt door het vilt. Tegenwoordig lukt het 
de machine niet om nog meer zuchten uit de veroordeelde 
te persen dan het vilt aankan, maar toen druppelde er uit 
de schrijvende naalden een bijtende vloeistof, die tegen-
woordig niet meer gebruikt mag worden. Nou, en dan 
kwam het zesde uur! We konden onmogelijk iedereen toe-
laten die van dichtbij wilde kijken. De commandant veror-
dende in zijn wijsheid dat vooral de kinderen de kans 
moesten krijgen, maar ik mocht er beroepshalve natuurlijk 
altijd bij staan; vaak zat ik daar op mijn hurken met links 
en rechts twee kleine kinderen in mijn armen. We zagen 
allemaal de verheerlijkte uitdrukking op het gemartelde 
gezicht en de eindelijk bereikte en al voorbijgaande ge-
rechtigheid straalde op ons af! Wat een tijd was dat, kame-
raad!’ De officier was blijkbaar vergeten wie hij voor zich 
had; hij had de reiziger omarmd en zijn hoofd op diens 
schouder gelegd. De reiziger was er heel verlegen mee en 
keek ongeduldig over de officier heen. De soldaat had het 
schoonmaakwerk afgemaakt en uit een blik rijstebrij in het 
bakje gegoten. Nauwelijks merkte dat de veroordeelde, 
die al helemaal hersteld leek, of hij begon met zijn tong 
naar de brij te likken. De soldaat duwde hem telkens weg, 
want de brij was voor een later tijdstip bestemd, maar het 
was in elk geval ook ongepast dat de soldaat er met zijn 
vuile handen in zat en er voor de ogen van de begerige 
veroordeelde van at.  
 De officier beheerste zich al gauw. ‘Ik wou niet op uw 
gemoed werken,’ zei hij, ‘ik weet dat ik iemand geen idee 
van die tijd kan geven. Verder werkt de machine nog en 
bovendien zelfstandig. Hij werkt zelfstandig, al staat hij 
alleen in dit dal. En het lijk valt aan het eind nog steeds op 
een onbegrijpelijk zachte manier in de kuil, al zwermen er 
niet meer net als toen honderden mensen als vliegen rond 
de kuil. Toen moesten we een stevig hek rond de kuil aan-
brengen, maar dat is allang weggehaald.’  
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 De reiziger wilde niet dat de officier zijn gezicht zag en 
keek doelloos om zich heen. De officier dacht dat hij naar 
de leegte in het dal keek; daarom pakte hij zijn handen, 
draaide om hem heen om zijn blik te vangen en vroeg: 
‘Het is een schande, vindt u ook niet?’  
 Maar de reiziger zweeg. De officier liet hem even met 
rust; met gespreide benen en zijn handen in zijn zij stond 
hij naar de grond te kijken. Daarna glimlachte hij bemoe-
digend naar de reiziger en zei: ‘Ik was gisteren in de 
buurt, toen de commandant u uitnodigde. Ik hoorde de 
uitnodiging. Ik ken de commandant. Ik begreep meteen de 
bedoeling van de uitnodiging. Al is hij machtig genoeg 
om tegen me op te treden, hij durft het nog niet, maar wil 
wel het oordeel horen van een prominente buitenlander 
als u. Hij heeft het goed uitgekiend: u bent de tweede dag 
op het eiland, u hebt de oude commandant en zijn ideeën 
niet gekend, u hebt vastgeroeste Europese opvattingen, 
misschien bent u principieel tegen de doodstraf in het al-
gemeen en tegen zo’n machinale executie in het bijzonder, 
u ziet bovendien hoe de executie zonder publieke belang-
stelling verloopt, treurig en op een al wat beschadigde 
machine – als je dat allemaal bij elkaar neemt (denkt de 
commandant), zou het dan niet kunnen dat u mijn manier 
van werken verkeerd vindt? En als u die verkeerd vindt, 
zult u dat (ik denk nog even als de commandant) niet ver-
zwijgen, want u vertrouwt op uw waarschijnlijk veelbe-
proefde overtuigingen. U hebt trouwens veel eigenaardige 
dingen van veel volkeren gezien en leren respecteren en 
daarom zult u waarschijnlijk niet zo scherp stelling nemen 
tegen de procedure als in uw eigen land. Maar daar heeft 
de commandant ook helemaal geen behoefte aan. Een 
vluchtig of een onvoorzichtig woord is al genoeg. Het 
hoeft uw overtuiging helemaal niet te zijn, als het maar 
aan zijn wensen tegemoet lijkt te komen. Ik weet zeker dat 
die sluwe vos u uit zal horen. En zijn dames zitten in een 
kring en spitsen hun oren; u zegt bijvoorbeeld: “Bij ons 
verloopt de procedure anders” of “Bij ons wordt de ver-
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dachte voor het vonnis verhoord” of “Bij ons krijgt de ver-
oordeelde het vonnis te horen” of “Wij hebben ook nog 
andere straffen dan de doodstraf” of “Bij ons werd er al-
leen gemarteld in de Middeleeuwen”. Dat zijn allemaal 
opmerkingen die even juist zijn als voor u vanzelfspre-
kend, onschuldige opmerkingen die mijn procedure niet 
aantasten. Maar hoe zal de commandant ze opvatten? Ik 
zie de goede commandant meteen zijn stoel naar achter 
schuiven en naar het balkon rennen, ik zie zijn dames ach-
ter hem aan gaan, ik hoor zijn stem – de dames noemen 
het een donderstem – en hij zegt: “Een groot onderzoeker 
uit Europa, die de rechtspraak in alle landen moest onder-
zoeken, heeft zojuist gezegd dat onze traditionele proce-
dure onmenselijk is. Na het oordeel van zo’n persoonlijk-
heid kan ik die procedure natuurlijk niet langer tolereren. 
Met ingang van vandaag verorden ik dus” – enzovoort. U 
wilt ingrijpen, zo hebt u het niet gezegd, u hebt mijn pro-
cedure niet onmenselijk genoemd, integendeel: u hebt zo-
veel inzicht dat u hem juist heel menselijk en humaan 
vindt, u hebt ook bewondering voor deze machinerie – 
maar het is te laat: u komt niet eens op het balkon, dat al 
vol dames staat, u wilt uw stem laten horen, u wilt roepen, 
maar een dameshand houdt uw mond dicht – en ik ben 
verloren, met het werk van de oude commandant.’  
 De reiziger moest een glimlach onderdrukken: zo mak-
kelijk was dus de taak waar hij zo tegen op had gezien. Hij 
gaf een ontwijkend antwoord: ‘U overschat mijn invloed; 
de commandant heeft mijn aanbevelingsbrief gelezen en 
hij weet dat ik een deskundig ben op het gebied van juri-
dische procedures. Als ik mijn mening zou geven, dan 
was het de mening van een privépersoon, die niet zwaar-
der woog dan een willekeurige andere mening en in elk 
geval veel minder dan die van de commandant, die in 
deze strafkolonie volgens mij heel ruime bevoegdheden 
heeft. Als hij over deze procedure zo’n uitgesproken me-
ning heeft als u denkt, dan ben ik bang dat het afgelopen 
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is met deze procedure, zonder dat ik daar een handje bij 
hoef te helpen.’  
 Begreep de officier het al? Nee, hij begreep het nog niet. 
Hij schudde levendig zijn hoofd, keek kort achterom naar 
de veroordeelde en de soldaat, die ineenkrompen en van 
de rijst afbleven, ging dicht bij de reiziger staan, keek hem 
niet in zijn gezicht, maar ergens naar zijn jasje en zei zach-
ter dan eerst: ‘U kent de commandant niet; neemt u me 
niet kwalijk, maar uw houding tegenover hem en ons alle-
maal is nogal naïef; neemt u maar van mij aan dat uw oor-
deel heel hoog aangeslagen wordt. Ik was al blij, toen ik 
hoorde dat alleen u de executie bij zou wonen. Die veror-
dening van de commandant was bedoeld om mij te tref-
fen, maar nu doe ik er mijn voordeel mee. Niet afgeleid 
door valse influisteringen en minachtende blikken – die 
met meer publiek bij de executie niet vermeden hadden 
kunnen worden – hebt u mijn uitleg gehoord, de machine 
gezien en u staat nu op het punt om de executie bij te wo-
nen. Uw oordeel staat waarschijnlijk al vast; als er nog 
kleine onzekerheden bestaan, dan worden die door de 
aanblik van de executie wel uit de weg geruimd. En nu 
heb ik een verzoek: helpt u me tegenover de comman-
dant!’  
 De reiziger liet hem niet verder praten. ‘Dat kan ik 
niet!’ riep hij, ‘dat bestaat niet! Ik kan net zo weinig vóór 
als tegen u doen!’  
 ‘Dat kunt u wél,’ zei de officier. Met enige angst zag de 
reiziger dat de officier zijn vuisten balde. ‘Dat kunt u wél,’ 
herhaalde de officier nog dringender. ‘Ik heb een plan en 
dat moet lukken. U denkt dat u te weinig invloed hebt. Ik 
weet dat u genoeg invloed hebt. Maar als u gelijk hebt, 
moeten we dan voor de instandhouding van deze proce-
dure niet alles proberen, al is het misschien niet genoeg? 
Moet u luisteren. Voor de uitvoering van mijn plan moet u 
vandaag in de kolonie vooral zo weinig mogelijk zeggen 
over de procedure. Als u niets gevraagd wordt, houdt u in 
elk geval uw mond en als u iets zegt, houdt u zich op de 
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vlakte; ze moeten het idee krijgen dat u het moeilijk vindt 
om erover te praten, dat u verbitterd bent en dat u het 
liefst flink tekeer zou gaan. U hoeft van mij niet te liegen, 
echt niet, u moet alleen korte antwoorden geven in de 
trant van: “Ja, ik heb de executie gezien” of “Ja, ik heb alle 
uitleg gekregen”. Verder niets. U krijgt nog genoeg kans 
om uw verbittering te laten blijken, al is het niet zoals de 
commandant bedoelt. Hij zal het natuurlijk totaal ver-
keerd begrijpen en op zijn manier opvatten. Daarop is 
mijn plan gebaseerd. Morgen is er in het hoofdkwartier 
een grote vergadering van alle hoge bestuursambtenaren 
met de commandant als voorzitter. De commandant weet 
van zulke vergaderingen natuurlijk wel een show te ma-
ken. Er is een tribune gebouwd die altijd vol zit met pu-
bliek. Ik moet naar de vergaderingen, maar heb zwaar de 
pest in. Nu krijgt u hoogstwaarschijnlijk een uitnodiging 
voor de vergadering; als u vandaag mijn plan volgt, wordt 
die uitnodiging een dringend verzoek. Maar zou u om on-
naspeurbare redenen toch geen uitnodiging krijgen, dan 
moet u eisen dat u uitgenodigd wordt en dan gebeurt het 
alsnog. Morgen zit u dus met de dames in de loge van de 
commandant. Hij kijkt regelmatig even naar boven, of u er 
nog zit. Na een paar onbelangrijke, lachwekkende agenda-
punten voor de bühne – meestal gaat het over havenge-
bouwen, altijd maar weer havengebouwen! – komt ook de 
gerechtelijke procedure ter sprake. Als het van de kant 
van de commandant niet of niet gauw genoeg gebeurt, 
dan zorg ik dat het gebeurt. Ik sta op om verslag uit te 
brengen over de executie van vandaag. Heel kort, alleen 
dat verslag. Zo’n verslag is weliswaar niet gebruikelijk, 
maar ik kom er toch mee. De commandant bedankt me zo-
als altijd met een vriendelijke glimlach en nu, hij kan zich 
niet inhouden, maakt hij van de gelegenheid gebruik. “Zo-
juist,” zoiets zal hij zeggen, “is er verslag uitgebracht over 
de executie. Ik zou aan dat verslag alleen willen toevoegen 
dat juist deze executie is bijgewoond door de grote onder-
zoeker die zoals u allemaal weet onze kolonie vereert met 
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een bezoek. Ook deze vergadering krijgt door zijn aanwe-
zigheid meer betekenis. Is het geen goed idee om die grote 
onderzoeker naar zijn mening te vragen over de executie 
volgens de oude traditie en over de procedure die eraan 
voorafgaat?” Natuurlijk overal applaus en algemene bij-
val, en ik maak het meeste lawaai. De commandant buigt 
naar u en zegt: “Dan stel ik die vraag namens ons allen.” 
En nu stapt u naar de balustrade. U legt uw handen er 
voor iedereen zichtbaar op, anders pakken de dames die 
om met uw vingers te spelen. – En nu hebt u eindelijk het 
woord. Ik weet niet of ik de spanning tot dat moment aan-
kan. In uw redevoering hoeft u zich niet in te houden, u 
zegt luidkeels de waarheid, u buigt zich over de balustra-
de, u maakt van uw hart geen moordkuil en slingert uw 
mening, uw onwrikbare mening recht in het gezicht van 
de commandant. Maar misschien wilt u dat niet, past het 
niet bij uw karakter, gedragen ze zich in uw land in zulke 
situaties anders, dat is best, u staat niet eens op, u zegt 
maar een paar woorden, u fluistert zo dat de ambtenaren 
onder u het nog net horen, dat is genoeg, u hoeft het niet 
eens te hebben over het gebrek aan belangstelling voor de 
executie, het piepende wiel, de gescheurde riem en het 
smerige vilt, nee, dat doe ik allemaal, en gelooft u me 
maar: als ik hem met mijn rede niet de zaal uit krijg, dan 
moet hij op de knieën voor een bekentenis: oude comman-
dant, voor jou moet ik buigen. – Dat is mijn plan; wilt u 
me helpen? Natuurlijk wilt u dat, sterker nog: het moet.’ 
En de officier pakte de reiziger bij beide armen en keek 
hem hijgend aan. De laatste zinnen had hij zo staan 
schreeuwen, dat hij zelfs de aandacht van de soldaat en de 
veroordeelde trok; al konden ze er niets van verstaan, ze 
namen toch geen hap meer en keken kauwend naar de rei-
ziger.  
 Vanaf het begin stond voor de reiziger vast welk ant-
woord hij moest geven: hij had in zijn leven te veel meege-
maakt om op dit punt te kunnen aarzelen; hij was in we-
zen eerlijk en niet bang. Toch aarzelde hij bij het zien van 
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de soldaat en de veroordeelde nu even. Maar uiteindelijk 
zei hij wat hij zeggen moest: ‘Nee.’ De officier knipperde 
een paar keer met zijn ogen, maar bleef hem aankijken. 
‘Moet ik het uitleggen?’ vroeg de reiziger. De officier knik-
te zwijgend. ‘Ik ben tegen deze procedure,’ zei de reiziger 
nu, ‘al voor u me in vertrouwen nam – en van dat vertrou-
wen zal ik natuurlijk geen moment misbruik maken – 
vroeg ik me af of ik het recht had om tegen deze procedu-
re op te treden en of mijn optreden ook maar enig succes 
zou hebben. Tot wie ik me het eerst moest richten, was me 
duidelijk: tot de commandant natuurlijk. U hebt het voor 
mij nog duidelijker gemaakt, maar zonder mijn besluit te 
bevestigen, integendeel: uw eerlijke overtuiging gaat me 
aan het hart, al laat ik me niet van mijn stuk brengen.’  
 De officier zweeg nog steeds, keerde zich naar de ma-
chine, pakte een van de messing stangen en keek daarna 
een beetje achterovergebogen naar de tekenaar op, als om 
na te gaan of alles in orde was. De soldaat en de veroor-
deelde leken vriendschap gesloten te hebben: de veroor-
deelde gaf, hoe moeilijk dat ook was doordat hij vastge-
bonden lag, de soldaat een teken, de soldaat boog zich 
naar hem toe, de veroordeelde fluisterde iets en de soldaat 
knikte.  
 De reiziger ging de officier achterna en zei: ‘U weet nog 
niet wat ik wil doen. Ik ga de commandant wel vertellen 
wat ik van de procedure vind, alleen niet in een vergade-
ring, maar onder vier ogen; ik blijf hier ook niet zo lang 
dat ik bij een vergadering betrokken kan worden: ik ga 
morgenochtend al weg of in elk geval aan boord.’  
 Het zag er niet naar uit dat de officier geluisterd had. 
‘U bent door de procedure dus niet overtuigd,’ zei hij voor 
zich uit en glimlachte zoals een oude man glimlacht over 
de onzin van een kind en er het zijne van denkt.  
 ‘Dan is het dus tijd,’ zei hij ten slotte en keek de reiziger 
opeens aan met lichte ogen, die een uitnodiging of een op-
roep inhielden om mee te doen.  
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 ‘Tijd waarvoor?’ vroeg de reiziger onrustig, maar hij 
kreeg geen antwoord.  
 ‘Je bent vrij,’ zei de officier tegen de veroordeelde in 
diens taal. De man wilde het eerst niet geloven. ‘Ja, je bent 
vrij,’ zei de officier. Voor het eerst kwam er echt leven op 
het gezicht van de veroordeelde. Was het waar? Was het 
maar een gril van voorbijgaande aard van de officier? Had 
de buitenlandse reiziger gratie bewerkt? Wat was het? Dat 
leek zijn gezicht te vragen. Maar niet lang. Wat het ook 
was, als hij vrij mocht zijn, wilde hij ook echt vrij zijn en 
hij begon aan de riemen te rukken, voor zover de eg dat 
toestond.  
 ‘Je scheurt mijn riemen!’ riep de officier, ‘rustig aan! We 
maken je al los!’ En hij ging met de soldaat, die hij een te-
ken gaf, aan het werk. De veroordeelde lachte woordeloos 
en zachtjes voor zich uit en draaide zijn gezicht nu eens 
naar de officier links van hem en dan weer naar de soldaat 
rechts van hem en ook de reiziger vergat hij niet.  
 ‘Haal hem eruit,’ beval de officier de soldaat. Dat moest 
met het oog op de eg met enige voorzichtigheid gebeuren. 
De veroordeelde had door zijn ongeduld al een paar klei-
ne snijwonden op zijn rug.  
 Vanaf dit moment bekommerde de officier zich nauwe-
lijks meer om hem. Hij ging naar de reiziger, haalde de 
kleine, leren map weer tevoorschijn, bladerde erin, vond 
ten slotte het blad dat hij zocht en liet het de reiziger zien. 
‘Leest u maar,’ zei hij. ‘Dat kan ik niet,’ zei de reiziger, ‘ik 
zei toch dat ik deze bladen niet kan lezen?’ ‘Kijkt u eens 
goed,’ zei de officier, terwijl hij naast de reiziger ging 
staan om mee te lezen. Toen dat ook niet hielp, ging hij 
met zijn pink ver boven het blad, alsof dat in geen geval 
aangeraakt mocht worden, over het papier om de reiziger 
op die manier bij te wijzen. De reiziger deed ook zijn best 
om de officier tenminste daarmee een plezier te doen, 
maar het lukte niet. Nu begon de officier het opschrift te 
spellen en vervolgens las hij het nog een keer achter el-
kaar. ‘Wees rechtvaardig! staat er,’ zei hij, ‘nu kunt u het 
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toch lezen.’ De reiziger boog zich zo diep over het papier 
dat de officier het uit angst voor aanraking verder weg 
hield; nu zei de reiziger niets meer, maar het was duidelijk 
dat hij het nog steeds niet had kunnen lezen. ‘Wees recht-
vaardig! staat er,’ zei de officier nog een keer. ‘Dat zal wel,’ 
zei de reiziger, ‘ik geloof wel dat het er staat.’ ‘Goed dan,’ 
zei de officier, die tenminste gedeeltelijk zijn zin had, en 
hij stapte met het blad de ladder op; hij legde het blad met 
de grootste zorg in de tekenaar en leek het raderwerk he-
lemaal anders in te stellen; het was heel moeilijk werk en 
soms verdween het hoofd van de officier helemaal in de 
tekenaar, zo nauwkeurig moest hij het raderwerk onder-
zoeken.  
 De reiziger volgde het werk van beneden aan één stuk 
door, hij kreeg een stijve nek en zijn ogen deden pijn van 
al het zonlicht aan de hemel. De soldaat en de veroordeel-
de hielden elkaar bezig. Het hemd en de broek van de ver-
oordeelde, die al in de kuil lagen, werden er door de sol-
daat met de punt van de bajonet uit gevist. Het hemd was 
verschrikkelijk smerig en de veroordeelde waste het in de 
teil met water. Toen de veroordeelde zijn hemd en broek 
aantrok, moest de soldaat net als de veroordeelde zelf 
hard lachen, want de kledingstukken waren van achteren 
in tweeën gesneden. Misschien dacht de veroordeelde dat 
hij verplicht was de soldaat te amuseren, want hij draaide 
in zijn stukgesneden kleren een rondje voor de soldaat, 
die op de grond zat en schaterde van het lachen. Toch 
hielden ze zich nog in, rekening houdend met de aanwe-
zigheid van de heren.  
 Toen de officier boven eindelijk klaar was, overzag hij 
het geheel in alle details nog eens glimlachend, sloeg deze 
keer het deksel van de tekenaar, dat tot nu toe openge-
staan had, dicht, ging naar beneden, keek in de kuil en 
daarna naar de veroordeelde, zag tot zijn voldoening dat 
die zijn kleren eruit gepakt had, ging daarna naar de teil 
met water om zijn handen te wassen, zag te laat de sme-
righeid, was teleurgesteld dat hij zijn handen nu niet kon 
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wassen en stak ze uiteindelijk – als noodoplossing, maar 
hij moest wel – in het zand, stond daarna op en begon zijn 
uniformjas open te knopen. Daarbij vielen eerst de twee 
dameszakdoekjes die hij tussen zijn kraag gestopt had, in 
zijn handen. ‘Hier heb je je zakdoekjes!’ zei hij en gooide 
ze naar de veroordeelde. En tegen de reiziger zei hij bij 
wijze van uitleg: ‘Cadeautjes van de dames.’  
 Ondanks de duidelijke haast waarmee hij zijn uniform-
jasje uittrok en zich daarna helemaal uitkleedde, behan-
delde hij elk kledingstuk heel zorgvuldig en over de zilve-
ren tressen op zijn uniform streek hij nog speciaal met zijn 
vingers en schudde een kwastje goed. Wat bij die zorgvul-
digheid overigens niet goed paste, was dat hij elk kleding-
stuk na de behandeling meteen met een onwillige ruk in 
de kuil gooide. Het laatste wat er overbleef was zijn korte 
degen met de bandelier. Hij trok de degen uit de schede, 
brak hem, pakte toen alles bij elkaar, de stukken van de 
degen, de schede en de bandelier en gooide ze zo heftig 
weg, dat ze onder in de kuil tegen elkaar rinkelden.  
 Nu stond hij naakt. De reiziger beet op zijn lippen en 
zei niets. Hij wist wel wat er ging gebeuren, maar hij had 
niet het recht de officier iets in de weg te leggen. Zou de 
gerechtelijke procedure waar de officier zo aan gehecht 
was werkelijk binnekort opgeheven worden – misschien 
door het optreden van de reiziger, waar die voor zijn ge-
voel verplicht toe was – dan was het volkomen terecht wat 
de officier nu deed en de reiziger had in zijn plaats het-
zelfde gedaan.  
 De soldaat en de veroordeelde begrepen er eerst niets 
van en keken in het begin niet eens. De veroordeelde was 
heel blij dat hij zijn zakdoekjes terug had, maar dat duur-
de niet lang, want de soldaat pakte ze af met een snelle, 
onverwachte greep. Nu probeerde de veroordeelde de 
zakdoekjes weer weg te trekken uit de gordel waarachter 
de soldaat ze verborgen had, maar de soldaat was waak-
zaam. Zo ruzieden ze half voor de grap. Pas toen de offi-
cier helemaal naakt stond, trok dat hun aandacht. Vooral 
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de veroordeelde leek te voelen dat er een ommekeer op 
komst was. Wat er met hem gebeurd was, gebeurde er nu 
met de officier. Misschien zou het zo tot het uiterste gaan. 
Waarschijnlijk had de buitenlandse reiziger daartoe bevel 
gegeven. Dat was dus wraak. Zonder zelf de hele lijdens-
weg afgelegd te hebben, werd hij uiteindelijk toch nog ge-
wroken. Er verscheen op zijn gezicht nu een brede, geluid-
loze lach, die niet meer verdween.  
 Maar de officier had zich naar de machine gekeerd. Ter-
wijl al eerder duidelijk was dat hij de machine goed be-
greep, kon een ander nu verbluft toekijken hoe hij ermee 
omging en hoe de machine gehoorzaamde. Hij hoefde 
maar met zijn hand in de buurt van de eg te komen of die 
steeg en daalde een aantal keren, tot hij de juiste positie 
had bereikt om hem op te nemen; hij hoefde de rand van 
het bed maar beet te pakken of het begon al te trillen, de 
viltstomp kwam naar zijn mond en je zag dat de officier er 
eigenlijk niet aan wilde, maar de aarzeling duurde maar 
een ogenblik en meteen schikte hij zich en liet hem toe in 
zijn mond. Alles was klaar, alleen de riemen hingen nog 
los aan de kant, maar waren blijkbaar niet nodig, want de 
officier hoefde niet vastgebonden te worden. Daarop zag 
de veroordeelde de losse riemen en volgens hem was de 
executie niet geslaagd, wanneer de riemen niet vastzaten; 
hij wenkte de soldaat en ze renden naar de officier om 
hem vast te binden. Die had zijn ene voet al uitgestoken 
om een trap te geven tegen de slinger die de tekenaar in 
beweging moest zetten; toen zag hij dat de twee gekomen 
waren, trok daarom zijn voet terug en liet zich vastbinden. 
Nu kon hij niet meer bij de slinger; de soldaat en de ver-
oordeelde zouden die niet kunnen vinden en de reiziger 
had besloten zich niet te verroeren. Het was niet nodig: 
nauwelijks zaten de riemen vast of de machine begon te 
draaien; het bed trilde, de naalden dansten op de huid en 
de eg ging op en neer. De reiziger had al een tijdje staan 
kijken, toen hij zich herinnerde dat er een wiel in de teke-



 28 

naar had moeten piepen, maar alles was stil en er was niet 
het minste gezoem te horen.  
 Door dat stille draaien werd er niet meer op de machine 
gelet. De reiziger keek naar de soldaat en de veroordeelde. 
De veroordeelde was de levendigste: alles aan de machine 
interesseerde hem, nu eens boog hij en kwam dan weer 
overeind en telkens stak hij zijn wijsvinger uit om de sol-
daat iets te laten zien. De reiziger vond het pijnlijk. Hij 
had besloten hier tot het eind te blijven, maar kon de aan-
blik van de twee niet lang verdragen. ‘Ga naar huis,’ zei 
hij. De soldaat wilde misschien wel, maar de veroordeelde 
vatte het bevel regelrecht op als straf. Hij smeekte met ge-
vouwen handen om hier te mogen blijven en toen de reizi-
ger zijn hoofd schudde en niet toe wilde geven, knielde hij 
zelfs. De reiziger zag dat bevelen hier geen zin hadden en 
hij wilde naar de twee toe om hen weg te jagen. Toen 
hoorde hij boven in de tekenaar een geluid. Hij keek om-
hoog. Bleef dat ene tandwiel toch hangen? Maar het was 
iets anders. Langzaam kwam het deksel van de tekenaar 
omhoog en klapte vervolgens helemaal open. De tanden 
van een tandwiel werden zichtbaar en kwamen omhoog 
en al gauw verscheen het hele wiel; het was alsof een ster-
ke hand de tekenaar in elkaar drukte, waardoor er voor 
dat wiel geen plaats meer was; het wiel draaide tot de 
rand van de tekenaar, viel naar beneden, tolde rechtop een 
stuk in het zand en bleef vervolgens liggen. Maar boven 
kwamen er al andere omhoog, gevolgd door vele, grote, 
kleine, alles door elkaar, en met alle wielen gebeurde het-
zelfde: als het leek of de tekenaar leeg was, verscheen er 
een nieuwe, uitgebreide verzameling wielen, die omhoog-
kwam, naar beneden viel, in het zand tolde en bleef lig-
gen. Door wat er gebeurde vergat de veroordeelde het be-
vel van de reiziger helemaal; hij was verrukt over de tand-
wielen, hij wilde er telkens een pakken, spoorde tegelijk 
de soldaat aan om hem te helpen, maar trok geschrokken 
zijn hand terug, want er kwam meteen een ander wiel 
aanrollen, waar hij eerst even van schrok.  
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 De reiziger daarentegen was heel ongerust: de machine 
ging blijkbaar kapot en de rustige loop was maar schijn; 
hij had het gevoel of hij zich nu over de officier moest ont-
fermen, omdat die niet meer voor zichzelf kon zorgen. 
Doordat het vallen van de tandwielen al zijn aandacht 
trok, had hij echter niet op de rest van de machine gelet, 
maar nu hij zich, nadat het laatste tandwiel uit de tekenaar 
gevallen was, over de eg boog, wachtte hem een nieuwe, 
nog ergere verrassing. De eg schreef niet, maar stak en het 
bed draaide het lichaam niet, maar tilde het alleen trillend 
de naalden in. De reiziger wilde ingrijpen en alles probe-
ren stil te zetten: dit was immers geen marteling, zoals de 
officier van plan was, dit was regelrechte moord. Hij stak 
zijn handen uit. Maar nu bewoog de eg met het opgespies-
de lichaam al naar opzij, zoals anders pas het twaalfde 
uur. Het bloed vloeide in honderd stromen, niet ver-
mengd met water en ook de waterbuisjes hadden deze 
keer niet gewerkt. En nu werkte ook het laatste niet: het li-
chaam raakte niet los van de lange naalden en het bloed 
stroomde eruit, maar het hing boven de kuil zonder te val-
len. De eg wilde al terugkeren naar de oude positie, maar 
alsof hij zelf merkte dat hij nog niet bevrijd was van zijn 
last, bleef hij boven de kuil hangen. ‘Help, help!’ 
schreeuwde de reiziger tegen de soldaat en de veroordeel-
de, terwijl hij zelf de voeten van de officier greep. Hij wil-
de zich hier tegen de voeten drukken, die twee moesten 
aan de andere kant het hoofd van de officier pakken en zo 
moest die langzaam van de naalden getild worden. Maar 
de twee bleven besluiteloos staan en de veroordeelde 
draaide zich gewoon om; de reiziger moest naar hen toe 
gaan en hen met geweld naar het hoofd van de officier du-
wen. Daarbij zag hij haast ongewild het gezicht van het 
lijk. Het was zoals het bij zijn leven was geweest; er was 
geen spoor van de beloofde verlossing te ontdekken en 
wat alle anderen in de machine gevonden hadden, kon de 
officier niet vinden; de lippen waren op elkaar geperst, de 
ogen stonden open en leken te leven, de blik was rustig en 
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overtuigd en door het voorhoofd stak de punt van de gro-
te ijzeren naald.  
 

*  *     * 
 
Toen de reiziger met de soldaat en de veroordeelde achter 
zich aan bij de eerste huizen van de kolonie kwam, wees 
de soldaat naar een ervan en zei: ‘Daar is het theehuis.’  
 Op de begane grond van een huis was een diepe, lage 
kamer als een hol en de muren en het plafond waren bruin 
van de rook. Aan de straatkant was de kamer over de hele 
breedte open. Ook al verschilde het theehuis weinig van 
de overige huizen in de kolonie, die tot en met het paleis 
van het hoofdkwartier allemaal erg vervallen waren, het 
leek de reiziger toch een historisch monument en hij voel-
de de macht van vroeger tijden. Hij ging ernaartoe, liep 
gevolgd door zijn begeleiders tussen de vrije tafels door 
die voor het theehuis op straat stonden en snoof de koele, 
bedompte lucht op die van binnen kwam. ‘De oude is hier 
begraven,’ zei de soldaat, ‘van de geestelijken kreeg hij 
geen plaats op het kerkhof. Ze wisten eerst niet waar ze 
hem moesten begraven en uiteindelijk is dat hier gebeurd. 
Daar heeft de officier u vast en zeker niets van verteld, 
want daar schaamde hij zich natuurlijk het meeste over. 
Hij heeft ’s nachts zelfs een paar keer geprobeerd de oude 
op te graven, maar hij werd telkens weggejaagd.’ ‘Waar is 
het graf?’ vroeg de reiziger, die de soldaat niet kon gelo-
ven. Meteen liepen de twee, de soldaat en de veroordeel-
de, voor hem uit en wezen met uitgestoken handen waar 
het graf zich moest bevinden. Ze gingen de reiziger voor 
naar de achterste muur, waar aan een paar tafels gasten 
zaten. Het waren waarschijnlijk havenarbeiders, sterke 
mannen met een korte, glanzend zwarte volle baard. Ze 
waren allemaal zonder jas, hun hemden waren gescheurd 
en het waren arme, vernederde mensen. Toen de reiziger 
naderde, stonden er een paar op, drukten zich tegen de 
muur en keken hem aan. ‘Het is een buitenlander,’ werd 
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er om de reiziger heen gefluisterd, ‘en hij wil het graf 
zien.’ Ze schoven een van de tafeltjes opzij, waaronder in-
derdaad een grafsteen bleek te liggen. Het was een een-
voudige steen, laag genoeg om onder een tafel verborgen 
te kunnen worden. Er was een inscriptie met heel kleine 
lettertjes en de reiziger moest knielen om ze te kunnen le-
zen. Er stond: Hier rust de oude commandant. Zijn aanhan-
gers, die nu anoniem moeten blijven, hebben zijn graf gegraven 
en de steen geplaatst. Er is geprofeteerd dat de commandant na 
een aantal jaren op zal staan om zijn aanhangers vanuit dit huis 
voor te gaan in de herovering van de kolonie. Heb geloof en ge-
duld! Toen de reiziger dat gelezen had en opstond, zag hij 
hoe de mannen rondom hem glimlachten, alsof ze met 
hem het opschrift gelezen hadden, het belachelijk vonden 
en van hem hetzelfde verwachtten. De reiziger deed alsof 
hij dat niet merkte, deelde wat munten uit, wachtte nog 
tot de tafel over het graf geschoven was, verliet het thee-
huis en ging naar de haven.  
 De soldaat en de veroordeelde hadden in het theehuis 
kennissen gevonden, die hen daar wilden houden. Maar 
ze hadden zich waarschijnlijk al gauw losgemaakt, want 
de reiziger was pas midden op de lange trap die naar de 
schepen leidde, toen ze hem achternakwamen. Ze wilden 
de reiziger waarschijnlijk op het laatste moment dwingen 
om hen mee te nemen. Terwijl de reiziger beneden met 
een schipper onderhandelde over de passage naar het 
stoomschip, renden de twee de trap af, zwijgend, want ze 
durfden niet te roepen. Maar toen ze beneden waren, was 
de reiziger al aan boord en de schipper loste juist de tros-
sen. Ze hadden nog in de boot kunnen springen, maar de 
reiziger raapte een dik touw met knopen van het dek op, 
dreigde daarmee en hield hen zo van de sprong af.  
 
 
 
  


