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Bijna een maand geleden werd 
RechterTie.nl verblijd met een 
missive van Thomas van Gulik, 
de jongste zoon van Robert van 
Gulik. Hij beheert namens de 
familie het geestelijke erfgoed 
van zijn vader.
In zijn mailtje kwam de volgende 
zinsnede voor: “Door de jaren 
heen heb ik dozen vol present-
exemplaren van RT boeken in 
allerlei talen waar ik me zo lang-
zamerhand geen raad mee weet. 
Heb jij misschien een idee?”

Stapels
Nou, daar hoefde ik niet lang over 
na te denken. Dit leek me een 
mooie gelegenheid om iets leuks te 
doen voor de trouwe lezers van de 
nieuwsbrief, nog afgezien van de 
mogelijkheden voor mijn eigen 
verzameling. Een afspraak was 
snel gemaakt, en zo toog ik op een 
zonnige zondag naar Amsterdam 
met een auto vol verhuisdozen.
Na de vriendelijke ontvangst in een 
prachtig grachtenpand werd ik 
door Thomas naar de werkkamer 
geleid, gelegen op de eerste ver-
dieping van het tuinhuis. Geachte 
lezers, ik wist niet wat ik zag. Sta-
pels en stapels van Rechter Tie-
romans in allerlei talen, van Fins 
tot Bulgaars en van 
Koreaans tot Grieks. 
Stapels ook van an-
dere prachtige dingen 
die ik in een volgen-
de nieuwsbrief zal 
onthullen. Maar het 
mooiste lag op tafel.

Herdruk?
Het was een stapeltje van drie zo 
op het oog gloednieuwe boekjes 
die er toch vreemd vertrouwd uit-
zagen. Ik zei verbaasd tegen Tho-
mas: “Ik wist niet dat er een her-
druk verschenen was 
van de Kuala Lum-
purtjes.” (Voor niet-
ingewijden: dat is 
een serie boeken die 
Robert van Gulik in 
eigen beheer uitgaf 

toen hij begin jaren 
zestig in Maleisië 
verbleef.)
“Nee,” zei Thomas, 
“dit zijn originelen.”
Ik kon het eerst niet 
geloven, ze zagen er 
gewoon té goed uit. 
De jaartallen logen echter niet.
En toen kwam de klap op de vuur-
pijl: ze waren voor mij, als dank 
voor het werk aan de website!

Het zweet mijns aanschijns
Zeven verhuisdozen heb ik tot de 
nok gevuld, trap-op en trap-af ge-
zeuld en in mijn auto geladen. Het 
zweet gutste over mijn gezicht: die 
zondag was een voorproefje van 
de huidige hittegolf. Ja lieve lezer-
tjes, het leven van een webmaster 
is soms zwaar.
Maar het resultaat mag er zijn, en 
u kunt ervan meeprofiteren. U 
kunt namelijk voor een vrienden-
prijsje in het bezit komen van een 
aantal prachtige buitenlandse uit-
gaven en tegelijk het werk aan de 
website steunen. U vindt Zeven 
Zonnige Zomeraanbiedingen op 
http://www.rechtertie.nl/zzz.jsp 
waar u ook meteen kunt reageren 
als u belangstelling hebt. Dat is 
belangrijk, want wie het eerst 
komt, het eerst maalt. Tenslotte: 
één aanbieding per persoon, om 
zoveel mogelijk verschillende lief-
hebbers te kunnen bedienen.

JuDD
Een nevenproduct van dit alles is 
JuDD, ofwel de Judge Dee Data-
base. Ik ben ooit eens begonnen 
met een database van eerste edi-
ties in diverse talen omdat een 
database van alle uitgaven me een 
té ambitieuze taak leek. Daarvan 
ben ik nu teruggekomen. De zeven 
dozen van Thomas hebben me een 
vliegende start gegeven, en bo-
vendien zal ik binnenkort de overi-
ge buitenlandse uitgaven in zijn 
verzameling mogen catalogiseren. 
Momenteel bevat de database 374 
uitgaven in 21 talen, maar dat 
aantal zal in de toekomst hopelijk 
nog flink uitgebreid worden.
U kunt de vorderingen volgen via 
http://www.rechtertie.nl:8088/gra
speel/judge_dee/judd/find.jsp. 
JuDD is nog experimenteel, dus ik 
geef geen garanties dat het altijd 
werkt. Op- en aanmerkingen zijn 
echter zeer welkom.

Bio-aanbieding
De volgende nieuwsbrief zal tradi-
tiegetrouw verschijnen op 9 augus-
tus, de geboortedag van Robert 
van Gulik. Daarin zal ik een over-
zicht geven van enkele andere za-
ken die ik van Thomas heb gekre-
gen. Een kleine hint: multimediaal!
Ook zullen er weer enkele aanbie-
dingen zijn, die echter meer in het 
teken van de schrijver zelf dan in 
het teken van zijn werk staan.

Speciale versie
Tenslotte vindt u in deze nieuws-
brief alweer het laatste deel van 
het lopende stripverhaal. Maar niet 
getreurd, want er komt een nieuw 
verhaal getiteld Het raadsel van de 
ring in een heel bijzondere versie. 
Aan de hand van het plaatje hier-
onder kunt u vast proberen te be-
denken hoe dat eruit zal komen te 
zien…
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Rechter Tie en het geheim van de wierrookklok

39. 'Het contact tussen mijn vrouw en Fung bestond alleen uit misselijk sentimenteel geklets. Ik was dan wel haar 
man, maar ik gold voor een saaie, fatsoenlijke, ouderwetse vent waarmee mevrouw niet praten kon. Haar hart 
behoorde aan die halfzachte schilder. Daar moest ze hoogdravend mee redekavelen in het prieel. Ik had, ik had ze 
wel kunnen. . .' Ho stottert van machteloze woede. 'Dat is wel genoeg,' onderbreekt de Rechter hem kortaf, 'de 
rest van uw bekentenis hoor ik morgenochtend wel in de rechtszaal.' Rechter Tie klapt in zijn handen en Tsjiao Tai 
komt binnen. 'Ik hoor net van de lijkschouwer dat er een heleboel gebeurd is, Edelachtbare,' zegt hij, 'dat het 
geen zelfmoord was, maar moord.. .' 'Ja, Tsjiao Tai,' antwoordt de Rechter, 'maar de zaak is zo snel opgelost dat ik 
je hulp niet nodig had. We hebben de dader zojuist ontmaskerd. Het is Ho zelf die zijn vrouw op laaghartige wijze 
vermoord heeft. Leidt hem weg en sluit hem in de ketens.' 
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40. Tsjiao Tai en de voorman leiden Ho de kamer uit. 'U hebt de zaak wel verbluffend snel opgelost, Edelachtbare,' 
zegt de reder Yie Pen, 'Ho de moordenaar, wie had dat ooit gedacht!' 'Het bewijsmateriaal zat te mooi in elkaar,' 
zegt de Rechter. 'Duidelijk het werk van de preciese geest van een rechtskundig ambtenaar. En toen ik me Ho's 
verspreking weer herinnerde.. .' Hij wendt zich tot Hwa Min en vervolgt, 'omdat U niet bekend was met de werking 
van de wierookklok, bleef u voor verdenking gespaard, meneer Hwa. Maar al bent u geen moordenaar, u heeft ge-
noeg op uw kerfstok.' Hwa buigt diep en zegt onderdanig: 'Is er nog een manier om uw vergeving te verdienen, 
Edelachtbare?' 'Laat de wijze waarop de misdadiger Ho aan zijn eind komt een les voor u zijn, Hwa,' zegt de Rech-
ter. 'Er staan u drie dingen te doen. Allereerst laat voortaan al uw nieuwe schepen schilderen door Fung, tegen een 
hoge beloning. Dat verschaft een inkomen aan een eerlijk man die ten onrechte verdacht werd. Ten tweede schrijft 
u vandaag nog een brief aan de vader van mevrouw Ho, waarin u hem al zijn schulden kwijtscheldt. Ten derde be-
looft u mij nooit meer geld uit te lenen tegen woekerrente. En daarmee is deze zaak dan weer afgesloten. Heren, 
ik groet u.' 


