
Hebt u dat ook wel  eens? Dat u even niet 
meer weet  hoe het ook alweer zat met  de 
Zaak van de Verdwenen Bruid en ook 
niet meer weet in  welk boek die stond? 
Of dat u  zich een figuur herinnert maar 
niet meer weet in  welk verhaal  die voor-
kwam?
Vorig jaar is  een  boek uitgekomen  dat bij dit 
soort vragen kan  helpen. Weliswaar is  het in 
het Engels  geschreven, maar met een beetje 
moeite kunt u waarschijnlijk toch  wel vinden 
wat u  zocht. U moet Verdwenen Bruid even 
vertalen in Vanished Bride  en de naam  Zoe-
moeroed op zijn Engels  schrijven als  Zumur-
rud, dat is alles.
Het boek draagt de titel  China’s  Sherlock 
Holmes, maar weest u gerust: na  het voor-
woord gaat  het echt alleen nog  maar over 
Rechter Tie. De ondertitel  is wat dat betreft 
veelzeggender: het boek is een  soort virtuele 
biografie van Rechter Tie zoals hij in de ro-
mans van Van Gulik ten tonele wordt gevoerd. 

Alternatieve aanpak
Ik wilde eerst een serieuze recensie schrijven 
van dit boek, maar dat bleek saai  om te doen 
en  waarschijnlijk net  zo saai om  te lezen. We 
gaan het dus anders  aanpakken: we gaan uw 
kennis over Rechter Tie testen!
U krijgt  vijf vragen die uit meerdere onderde-
len  bestaan. U probeert die vragen  zo goed en 
compleet mogelijk te beantwoorden. Vervol-
gens zal  ik de antwoorden geven en vertellen 
waar u die in  het boek kunt vinden. Zo krijgt  u 
spelenderwijs inzicht in  de inhoud van  het 
boek. U telt de punten  op die uw goede ant-
woorden  hebben  opgeleverd, en aan  het  eind 
krijgt u  te horen met welke titel u  zich mag 
tooien: Expert, Kenner, Liefhebber, of …

Quiz
Bent u  er  helemaal  klaar voor? Pen en  papier 
in  de aanslag? Dan  gaan  we snel beginnen. En 
niet spieken, hoor!

Vraag 1
Dí Rén-jié, de historische figuur  waarop Rech-
ter Tie gebaseerd is, leefde in  de zevende eeuw 
na Chr. Naar welke dynastie is  die periode ge-
noemd, en wie regeerde China  toen  Dí Rén-jié 
carrière maakte? 

Vraag 2
Wat zijn de drie belangrijkste filosofische 
stromingen  in  de boeken  van Rechter  Tie? 
Welke van  de drie hangt Rechter  Tie aan, en 
wie was de stichter van die stroming?

Vraag 3
Hoeveel  vrouwen  en kinderen heeft Rechter 
Tie? Heeft hij broers of zussen?

Vraag 4
Met welk wapen wordt Tsjiao Tai  gedood? In 
welk boek gebeurt dat?

Vraag 5
Wie is het slachtoffer  in  het verhaal  Oude-
jaarsavond in Lan-fang? Wat is er met het lijk 
gebeurd?
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Antwoord 1 (pp. 19, 68)
De T’ang-dynastie (1  punt), Keizerin Woe (1). 
Geef uzelf een  bonuspunt als  u T’ang  op zijn 
Chinees hebt uitgesproken, met een beetje 
lucht tussen de eerste en tweede letter.

Het eerste echte hoofdstuk van het boek geeft 
een  overzicht van de tijd waarin  de historische 
Rechter Tie leefde: de T’ang-periode, een  van 
de bloeiperioden van de Chinese geschiedenis.

Antwoord 2 (pp. 20–42)
Confucianisme, Taoïsme, Boeddhisme (1). 
Rechter Tie was een  Confucianist (1), een  leer 
die gesticht is door  Confucius  (1). Geef  uzelf 
een  bonuspunt als u diens Chinese naam wist: 
Kǒngzǐ of Kǒng  Fūzǐ (of  Kung Fu-tze of iets 
dergelijks).

Na  een  overzicht van de drie genoemde filoso-
fische stromingen  volgt een  bespreking  van de 
bureaucratische organisatie van  het Chinese 
keizerrijk, het rechtssysteem, en de rol van  de 
districtsmagistraat daarin. Het hoofdstuk ein-
digt met de onderkant en de bovenkant van de 
samenleving: prostitutie en keizerin Woe. 
Hoewel, de bespreking van de “Wrede Keize-
rin” laat doorschemeren  dat die twee minder 
ver van elkaar liggen dan men zou denken.

Antwoord 3 (p. 73)
Rechter heeft drie vrouwen en  vier kinderen 
(1). Ook heeft hij een jongere broer  die in  Tai-
yuan woont (1).

Het volgende hoofdstuk is een soort biografie 
van Rechter  Tie. De auteur zegt daar  zelf  in zijn 
voorwoord over:

The following ‘biography’ of Judge Dee is 
mostly of the fictional Dee as he appears in 
the mystery tales of Robert van Gulik. In so 
far as these comply with the historical re-
cord, the latter is also used.

Antwoord 4 (p. 131)
Door het zwaard van  Rechter  Tie (1), in  Moord 
in Canton (1). Geef uzelf een  bonuspunt als u 
de naam van het zwaard wist: Regendraak.

Er  is een  apart hoofdstuk gewijd aan de trouwe 
helpers van  Rechter Tie: wachtmeester  Hoeng, 
Tao Gan, Tsjiao Tai en Ma Joeng.

Antwoord 5 (p. 181)
Het slachtoffer is een varken (1). Het lijk  is ge-
slacht en (vermoedelijk) opgegeten (1).

Van  elk verhaal  wordt in  het kort het plot  be-
sproken: presentation, clues, solution.
En  dan  komt er  een bizar  hoofdstuk getiteld 
The  Willow Pattern waar  ik niet zo goed raad 
mee weet. Dat moet u zelf maar lezen…
Het boek wordt afgesloten  met een zeer uitge-
breide woordenlijst  (met o.a. alle personages 
uit de verhalen) en bibliografie.

Hebt u  uw punten opgeteld? Dan volgt nu  de 
huldiging:

Erepodium
11 punten of meer: Expert
8–10 punten: Kenner
4–7 punten: Liefhebber
0–3 punten: Tijd om de boeken te herlezen!
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