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Lezersreacties over De 100-jarige man die uit het raam
klom en verdween:

‘Ik moest zo hard lachen dat ik
moest huilen.’

‘Een geweldig en gul 
avontuur.’

‘Moest lachen van begin 
tot eind.’

‘Ik werd er echt blij van.’
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INDONESIË

Een luxeleven op een paradijselijk eiland zou iedereen tevreden stem-
men. Maar Allan Karlsson was nog nooit iedereen geweest en hij had
tijdens zijn honderdeerste levensjaar geen plannen om dat te worden.

Het was een tijdlang heel bevredigend geweest om op een ligstoel
onder een parasol te zitten en drankjes in verschillende kleuren te be-
stellen. Vooral als zijn beste en enige vriend, de onverbeterlijke krui-
meldief Julius Jonsson, naast hem zat.

De oude Julius en de nog veel oudere Allan hadden er echter al vrij
snel genoeg van om niets anders te doen dan genieten van de miljoe-
nen in de koffer die ze uit Zweden hadden meegenomen.

Er was natuurlijk niets mis met genieten, het werd alleen zo eento-
nig. Julius besloot een jacht met een lengte van 45 meter en bijbeho-
rend personeel te huren, zodat Allan en hij met een hengel op het
voordek konden zitten. Het had een prettige onderbreking kunnen
zijn als Allan en Julius verzot waren geweest op vissen. Of op vis eten.
De tochtjes met het jacht bestonden er in plaats daarvan uit dat de
vrienden op het dek hetzelfde deden als ze op het strand hadden ge-
daan. Niets dus.

Omdat ze nog steeds te veel geld hadden en te weinig te doen, liet
Allan op zijn beurt Harry Belafonte uit de vs invliegen om op Julius’
verjaardag drie nummers te zingen. Harry bleef voor het diner, hoewel
hij daar geen geld voor kreeg. Al met al was het een avond waarop het
patroon werd doorbroken.

Allan legde uit dat hij Belafonte had gekozen omdat Julius van mo-
derne, jeugdige muziek hield. Julius waardeerde het gebaar en zei niet
dat de artiest in kwestie aan het eind van de Tweede Wereldoorlog al
niet jong meer was geweest. Vergeleken met Allan was Harry tenslot-
te nog maar een kind.

Hoewel het bezoek van de wereldster aan Bali niet meer dan een ge-
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kleurd vlekje in het eeuwig grijze bestaan was geweest, zou het nog
lange tijd invloed op Allan en Julius hebben. Niet om wat Belafonte
zong of deed, maar om wat hij de volgende dag voordat hij naar Ame-
rika terugvloog tijdens het ontbijt bij zich had. Het zag eruit als een
zwarte tegel met aan de ene kant een appel waaruit een hap was ge-
nomen en aan de andere kant een scherm dat oplichtte als je het aan-
raakte. Harry raakte het scherm voortdurend aan, bromde af en toe,
grinnikte en bromde even later weer. Allan was nooit nieuwsgierig ge-
weest, maar er waren grenzen. ‘Ik wil me absoluut niet met uw privé-
leven bemoeien, meneer Belafonte, maar ik ben toch zo brutaal om te
vragen wat u aan het doen bent. Gebeuren er dingen in dat… eh… dat
ding?’

Harry Belafonte begreep dat Allan nog nooit een tablet had gezien
en gaf hem enthousiast een demonstratie. Op de tablet kon je zien wat
er in de wereld gebeurde, wat er al gebeurd was en nog net niet wat er
binnenkort zou gaan gebeuren. Afhankelijk van waar je op drukte kon
je foto’s of films bekijken. De tablet kon zelfs praten. Een stem vertel-
de dat ze Siri heette.

Na het ontbijt en de demonstratie verzamelde Belafonte zijn koffer,
zijn tablet en zichzelf en vertrok hij naar het vliegveld voor de terug-
vlucht. Allan, Julius en de manager van het hotel zwaaiden hem uit. De
taxi van de artiest was nog maar net uit het zicht verdwenen toen Al-
lan zich naar de hotelmanager omdraaide en hem vroeg om net zo’n
tegel als Harry Belafonte had voor hem te regelen. De gevarieerde in-
houd had de honderdjarige man geamuseerd en dat was meer dan je
over de rest van zijn leven kon zeggen.

De manager was net teruggekomen van een conferentie over hotel-
service in Jakarta, waar hij had gehoord dat de belangrijkste taak van
het personeel was om niet gedienstig maar overgedienstig te zijn. Als
je daarbij optelde dat de heren Karlsson en Jonsson twee van de bes-
te gasten in de geschiedenis van het toerisme op Bali waren, was het
niet verwonderlijk dat de manager de volgende dag al een tablet voor
Karlsson had geregeld. En een mobiele telefoon, bij wijze van bonus.
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Allan wilde niet ondankbaar lijken, dus zei hij niet dat hij niets aan
een telefoon had omdat iedereen die hij eventueel zou willen bellen al
vijftig jaar of langer dood was. Behalve Julius natuurlijk, maar die had
geen telefoon om op te nemen. Dat was een kwestie waaraan iets ge-
daan kon worden. ‘Deze is voor jou,’ zei Allan tegen zijn vriend. ‘Het is
een cadeau van de manager. Maar ik heb niemand anders dan jou om
te bellen, en nu heb je tenminste iets om op te nemen.’

Julius bedankte hem voor het vriendelijke gebaar en zei niet dat Al-
lan nu nog steeds niet naar Julius kon bellen.

‘Zorg ervoor dat je hem niet verliest,’ zei Allan. ‘Hij ziet er duur uit.
Vroeger zaten de telefoons met een snoer aan de muur vast, zodat je
altijd wist waar ze waren.’

* * *

De tablet werd Allans dierbaarste bezit. Bovendien was het gebruik er-
van gratis omdat de hotelmanager het personeel in de computerwin-
kel in Denpasar op het hart had gedrukt om de tablet volgens alle re-
gels der kunst gebruiksklaar te maken. Dat betekende bijvoorbeeld
dat de simkaart op naam stond van het hotel, waar de telefoonkosten
verdubbelden zonder dat iemand begreep waarom.

Allan leerde al snel hoe het vreemde ding werkte en keek er ’s och-
tends op zodra hij wakker was om te zien wat er de afgelopen nacht
was gebeurd. Hij was altijd op zoek naar kleine, amusante nieuwsbe-
richten uit alle hoeken van de wereld. Zoals het artikel over de hon-
derd artsen en verpleegkundigen in Napels die om de beurt voor el-
kaar in- en uitklokten zodat niemand hoefde te werken terwijl ze toch
allemaal hun salaris kregen. Of het bericht over de man in Roemenië
die zoveel rijksambtenaren vanwege corruptie had opgesloten dat de
gevangenissen van het land vol zaten. De oplossing die de nog niet ge-
arresteerde ambtenaren bedachten, was het legaliseren van corruptie
zodat ze geen nieuwe gevangenissen hoefden te bouwen.

Allan en Julius kregen een nieuwe ochtendroutine. Vroeger had Al-
lan tijdens het ontbijt steevast geklaagd dat zijn vriend zo hard snurk-
te dat het dwars door de muren heen te horen was. Dat klagen deed Al-
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lan tijdens de nieuwe ochtendroutine ook, maar daarna bracht hij ver-
slag uit van alles wat hij op zijn tablet had gelezen. In het begin vond
Julius de korte nieuwsupdates prettig, vooral ook omdat daardoor de
aandacht van het snurken werd afgeleid. Hij was meteen dolenthou-
siast over het Roemeense idee om alles wat illegaal was te legaliseren.
Stel je voor hoeveel gemakkelijker hij het als kruimeldief in een der-
gelijke maatschappij zou hebben.

Dat idee praatte Allan hem al snel uit zijn hoofd, want als oplichting
legaal werd, dan hield het begrip per definitie op te bestaan. Julius, die
op het punt had gestaan om voor te stellen dat Allan en hij Bali achter
zich zouden laten en naar Boekarest zouden verhuizen, verloor zijn
belangstelling. Het genoegen van het kruimeldievenschap was ten-
slotte om iemand op te lichten die dat verdiende of voor wie het geen
ramp was. Als dat niet langer als bedrog werd beschouwd, waar ging
het dan naartoe met de wereld?

Allan troostte hem door te vertellen dat de Roemenen de straat op
gegaan waren om te protesteren tegen de plannen van de politici en
de ambtenaren. De gewone Roemenen waren blijkbaar minder filo-
sofisch aangelegd dan degenen die de beslissingen namen. Zij rede-
neerden dat misdadigers opgesloten moesten worden, ongeacht hun
titel, positie en of er iets was om ze in op te sluiten.

Allan en Julius bespraken tijdens het ontbijt steeds vaker waar ze naar-
toe zouden gaan nu de plek waar ze zich bevonden zo saai was ge-
worden. Toen het belangrijkste nieuws op een ochtend was dat het op
de Noordpool twintig graden warmer was dan normaal voor de tijd
van het jaar, vroeg Allan zich af of dat een alternatief kon zijn.

Julius stopte een hap gebakken noedels in zijn mond, kauwde en zei
daarna dat hij niet geloofde dat de Noordpool iets voor Allan en hem
was. Vooral niet als het ijs aan het smelten was. Julius werd verkouden
als zijn voeten nat werden. Bovendien waren er ijsberen op de Noord-
pool en het enige wat Julius over ijsberen wist, was dat ze vanaf hun
geboorte elke ochtend met hun verkeerde poot uit hun hol leken te
stappen. De slangen op Bali waren tenminste mensenschuw.
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Allan zei dat het misschien niet zo vreemd was dat de ijsberen een
slecht humeur hadden als de grond onder hun poten wegsmolt. Als
het echt misging, moesten ze waarschijnlijk naar het vasteland wan-
delen, zolang dat nog kon. Naar Canada, want de vs hadden inmid-
dels een nieuwe president gekregen. Had hij dat Julius al verteld? De
nieuwe machthebber liet niet iedereen zomaar de grens passeren.

Ja, Julius had over Trump gehoord. Een ijsbeer was weliswaar wit,
maar toch een buitenlander. Daarom kon hij beter niet te veel hoop
koesteren.

Het nieuws op Allans zwarte tablet was voornamelijk groot, terwijl Al-
lan op zoek was naar de kleine en pittoreske berichten. De rest kreeg
hij helaas op de koop toe.

Gedurende de eerste honderd jaar van zijn leven had Allan nooit
nagedacht over het bestaan in het algemeen. Nu vertelde zijn nieuwe
speeltje hem dat de wereld vreselijk was, en het herinnerde hem eraan
dat hij ooit de juiste beslissing had genomen door het leven de rug toe
te keren en zich alleen met zichzelf te bemoeien.

Hij dacht terug aan zijn jaren als loopjongen in de kruitfabriek in
Flen. Daar had de helft van de arbeiders in hun vrije tijd verlangd naar
de rode revolutie, terwijl de andere helft bang was voor de dreiging
van China en Japan. De meningen over het gele gevaar werden gevoed
door romans en publicaties die allemaal een scenario schetsten waar-
in de blanke wereld verslonden zou worden door de gele.

Allan hield zich niet bezig met dat soort kleurnuances, en toen
bruin na de Tweede Wereldoorlog de lelijkste kleur was geworden,
ging hij verder op die ingeslagen weg. Hij merkte net zo weinig van de
nieuwe ideologie waarvoor de mensen daarna warmliepen. Toen had
het te maken met vrede op aarde, Volkswagenbusjes vol bloemen en
eventueel wiet. Iedereen hield van iedereen, behalve Allan, die van
niemand en niets hield. Op zijn kat na. Niet dat hij verbitterd was, hij
wás gewoon.

Het bloementijdperk eindigde toen Margaret Thatcher en Ronald
Reagan aan beide zijden van de oceaan het heft in handen namen. Zij
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vonden het praktischer om van zichzelf en hun eigen succes te hou-
den. Als je slecht over iemand moest denken, dan waren dat de Rus-
sen. Andere dreigingen waren er in principe niet en toen Reagan het
Sovjetcommunisme de nek omdraaide door alleen te práten over het
sturen van raketten vanuit de ruimte was iedereen gelukkig, behalve
de helft van de mensheid die niets te eten had en de paar duizend Brit-
se mijnwerkers die geen mijn meer hadden om naartoe te gaan.
Nieuw was dat je niet meer je uiterste best voor je naaste hoefde te
doen, het was voldoende om hem of haar te verdragen. En dat deed ie-
dereen, tot de wind opnieuw uit een andere hoek begon te waaien.

Een beetje onverwacht misschien, maar de bruine kleur maakte
sluipend zijn comeback. Niet in Duitsland dit keer – in elk geval niet in
de eerste plaats, en ook niet in de tweede – maar wel in een aantal an-
dere landen. De vswaren niet de eerste, maar werden al snel de groot-
ste door de nieuwe president. Het was niet duidelijk hoe bruin zijn ziel
was; dat leek van dag tot dag te wisselen. ‘Ieder voor zich’ was inmid-
dels niet langer voldoende, de dreiging van buitenaf tegen de wester-
se, blanke manier van leven waar we allemaal recht op hadden, moest
in kaart worden gebracht.

Allan wilde zijn tablet beschouwen als tijdverdrijf, maar het kostte
hem steeds meer moeite zich te verzetten tegen de samenhang die hij
begon te onderscheiden. Hij overwoog de tablet weg te gooien. Hij liet
hem een hele dag liggen. En nog een dag. Alleen om uiteindelijk met
tegenzin te beseffen dat het te laat was. De man die zich minder dan
wie dan ook druk had gemaakt over de toestand in de wereld, begon
dat nu wel te doen. ‘Verdomme,’ mompelde hij tegen zichzelf.

‘Wat is er?’ vroeg Julius.
‘Niets. Niets meer dan wat ik daarnet zei.’
‘Verdomme?’
‘Precies.’

10
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INDONESIË

Toen Allan zich had verzoend met zijn nieuwe, relatieve belangstel-
ling voor de maatschappij in het algemeen, kon zijn zwarte tablet het
verloren terrein heroveren. Hij heette Allan welkom met het nieuws
over de Noor die een meer bezat en die de voorns en brasems die daar-
in zwommen wortelen voerde. Toen de snoeken in het meer de net ge-
voerde vissen opaten, kleurde hun vlees roze, waarna de Noor ze op-
viste, fileerde en als zalm verkocht. Hij minimaliseerde het risico door
de roze vissen uitsluitend naar Namibië te exporteren, waar een ge-
pensioneerde inspecteur van de volksgezondheid uit Oslo bleek te
wonen. De inspecteur sloeg alarm, de Noor werd opgesloten en de
prijs voor zalm in Zuidwest-Afrika keerde terug naar het normale ni-
veau.

De tablet zorgde ervoor dat Allan weer tevreden was over het be-
staan.

Intussen was Julius nog steeds gefrustreerd. Er waren inmiddels
maanden verstreken zonder dat hij ook maar iets illegaals één illegaals
had gedaan. Gedurende zijn laatste jaren als crimineel in Zweden had
hij zich beziggehouden met een milde variant op de zwendel met de
Noorse namaakzalm. Hij had groenten uit verre landen geïmporteerd,
deze opnieuw laten verpakken en ze vervolgens als Zweedse groenten
verkocht. Daar was veel geld mee te verdienen. Het koele klimaat van
het noorden in combinatie met een zon die nooit onderging, zorgde
ervoor dat de tomaten en komkommers langzaam rijpten en een
smaakrijkdom van wereldklasse ontwikkelden. Of zoals de dichter
Carl Jonas Love Almqvist uit de negentiende eeuw het uitdrukte: ‘Al-
leen Zweden heeft Zweedse kruisbessen.’

Voor kruisbessen had Julius geen belangstelling, omdat de vraag
daarnaar te gering was. Bij groene asperges lag dat anders. Als het
voorjaar overging in de voorzomer, betaalden de mensen vier tot vijf
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keer zoveel geld voor een bundel asperges, alleen omdat ze van
Zweedse bodem waren.

Julius Jonssons Zweedse asperges werden in die tijd helemaal van-
uit Peru verscheept. De zaken gingen lange tijd goed, tot een van Jons-
sons tussenpersonen te enthousiast werd en minstens vijf weken
voordat de asperges werden geoogst Gotlandse asperges op het Höt-
orget in Stockholm verkocht. Dat leidde tot geruchten over onregel-
matigheden en daardoor werden de Zweedse voedselautoriteiten
wakker. Plotseling vonden er controles plaats op plekken waar dat niet
moest. Julius raakte in korte tijd drie Peruaanse partijen kwijt, die in
naam der wet in beslag werden genomen en werden vernietigd. Bo-
vendien werden zijn tussenpersonen – in tegenstelling tot Julius – ge-
vangengenomen, maar dat is nu eenmaal het lot van tussenpersonen.

Hoewel de lange arm der wet niet helemaal tot het brein achter de
constructie reikte, verloor Julius zijn belangstelling. Hij had er genoeg
van dat Zweden zo degelijk was geworden. Wie was er ooit overleden
aan het eten van Peruaanse asperges?

Nee, hij had het fatsoenlijke oplichten achter zich gelaten. In plaats
daarvan koos Julius ervoor om met pensioen te gaan. Hij stookte ille-
gaal alcohol, schoot af en toe een eland, leende elektriciteit van de bu-
ren zonder dat te vragen en deed verder niet veel. Dat veranderde pas
toen er een man van honderd jaar onverwacht voor zijn deur stond.
De man zei dat hij Allan heette en hij had een gestolen koffer bij zich,
die ze na een gezellige avondmaaltijd met veel drank openden. Hij
bleek miljoenen kronen te bevatten.

Daarna leidde het een tot het ander. Julius en Allan waren alle kop-
pige personen die hun geld terug wilden hebben te slim af en beland-
den op Bali, waar ze het geld nu in een gelijkmatig tempo opmaakten.

Allan merkte dat Julius somber was. Hij probeerde zijn verveelde
vriend te inspireren door hem vanaf de tablet voor te lezen over aller-
lei clandestiene zaken uit alle hoeken van de wereld. Roemenië, Italië
en Noorwegen waren al afgehandeld. Het lukte de Zuid-Afrikaanse
president Zuma om een heel ontbijt te vullen toen bleek dat hij niet al-
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leen een privézwembad maar ook een theater had gefinancierd met
het geld van de belastingbetalers. Een Zweedse dansorkestkoningin
kreeg terechte aandacht nadat ze zeven jurken en achttien paar schoe-
nen voor zakenreizen bij haar belastingaangifte had opgegeven.

Julius bleef somber. Hij moest iets te doen hebben voordat hij echt
gedeprimeerd raakte.

Allan, die zich honderd jaar lang nergens zorgen over had gemaakt,
was niet tevreden over de verdwenen levensvreugde van zijn vriend.
Er moest toch iets zijn waarmee hij zich kon bezighouden?

Verder was hij niet gekomen met zijn gedachtegang, toen het toeval
een handje hielp. Het gebeurde op een avond toen Allan naar bed was
gegaan en Julius voelde dat hij nog wat verdriet in zijn ziel had dat ver-
doofd moest worden. Hij ging in de hotelbar zitten en bestelde een
glas lokale drank, arak, die werd gemaakt van rijst en suikerriet, naar
rum smaakte en zo sterk was dat je ogen ervan gingen tranen. Julius
had geleerd dat één glas de scherpe randjes van zijn somberheid haal-
de en twee glazen het gevoel verdreven. Om een beetje speling te heb-
ben, nam hij altijd een derde glas voordat hij naar bed ging. Het eerste
glas was leeg en het tweede bijna toen Julius merkte dat hij niet alleen
in de bar was. Drie stoelen verderop zat een Aziatische man van mid-
delbare leeftijd die eveneens een glas arak in zijn hand had.

‘Proost,’ zei Julius terwijl hij zijn glas hief.
De man glimlachte bij wijze van antwoord, waarna ze allebei hun

glas leegdronken en een gezicht trokken.
‘Dat is beter,’ zei de man, die net zoveel tranen in zijn ogen had als

Julius.
‘Is het je eerste of je tweede glas?’ vroeg Julius.
‘Het tweede,’ antwoordde de man.
‘Dat geldt voor mij ook.’
Julius en de man gingen bij elkaar zitten en besloten nog een derde

glas arak te nemen.
Ze praatten een tijdje, waarna de man zich voorstelde: ‘Simran Ary-

abhat Chakrabarty Gopaldas,’ zei hij. ‘Aangenaam.’
Julius keek de man aan. Hij had voldoende arak in zijn lichaam om
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te zeggen wat hij dacht. ‘Dat is toch geen normale naam?’
Daar was de man het niet mee eens, vooral omdat hij een Indiër

was. Simran was met al zijn namen in Indonesië beland na een onge-
lukkig incident waarbij een dochter van een man met veel te weinig
begrip betrokken was geweest.

Julius knikte. Vaders van dochters stonden er niet om bekend bij-
zonder begripvol te zijn. Maar dat was toch geen reden om een naam
te hebben waarvoor je een hele ochtend nodig had om die uit te spre-
ken?

De man met de ellenlange naam bleek een pragmatische kijk op het
belang van zijn eigen identiteit te hebben. Aan de andere kant had hij
misschien gewoon gevoel voor humor. ‘Hoe vind jij dat ik zou moeten
heten?’

Julius had het naar zijn zin met de Indiër in ballingschap, maar als
ze vrienden zouden worden, was die hele serie namen bijzonder on-
handig. Hij greep zijn kans.

‘Gustav Svensson,’ zei Julius. ‘Dat is een mooie naam die goed in de
mond ligt en eenvoudig te onthouden is.’

De man zei dat het nog nooit een probleem voor hem was geweest
om Simran Aryabhat Chakrabarty Gopaldas te onthouden, maar dat
hij het met Julius eens was dat Gustav Svensson goed klonk.

‘Zweeds, nietwaar?’ zei hij.
Julius knikte. Zweedser dan dat werd het niet.
Dat was het moment waarop zijn nieuwe zakenidee ontstond.

* * *

Julius Jonsson en Simran-nog-iets vonden elkaar helemaal terwijl ze
hun derde glas arak dronken. Voordat de avond voorbij was, hadden
ze besloten dat ze gauw weer met elkaar zouden afspreken. Dezelfde
plek, dezelfde tijd, de volgende avond. Bovendien besloot Julius dat de
man met de onmogelijke naam inderdaad Gustav Svensson zou he-
ten. Simran Aryabhat Chakrabarty Gopaldas vond het allemaal prima.
Zijn naam had hem tot nu toe niet buitensporig veel geluk bezorgd.
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De mannen spraken meerdere avonden na elkaar af. De Indiër wende
aan zijn nieuwe naam. Die beviel hem.

Op de dag dat hij Julius ontmoette, had hij onder zijn oude naam
ingecheckt. Tijdens zijn verblijf in het hotel smeedden Julius en hij
plannen voor een toekomstige samenwerking. Toen de hotelmanager
steeds luidruchtiger verkondigde dat hij geld wilde hebben voor het
verblijf van de Indiase gast, vertelde Gustav aan Julius dat hij van plan
was om uit het hotel te vertrekken. Zonder te betalen en zonder daar-
over uitleg te geven. De manager zou toch nooit begrijpen waarom
Gustav niet verantwoordelijk was voor de rekening van Simran.

Julius begreep dat wel en vroeg Gustav wanneer hij van plan was te
vertrekken.

‘Het liefst binnen een kwartier.’
Dat begreep Julius ook, maar hij wilde zijn nieuwe vriend niet ver-

liezen, dus gaf hij hem de mobiele telefoon die hij van Allan had ge-
kregen.

‘Hiermee kan ik je bereiken. Ik bel je vanuit mijn kamer. En ver-
dwijn nu. Vlucht via de keuken, dat zou ik in jouw plaats gedaan heb-
ben.’

Gustav volgde Julius’ advies op en verdween. Later die avond ver-
scheen de hotelmanager nadat hij ruim een uur naar de Indiase, in-
middels verdwenen gast had gezocht.

Julius en Allan zaten beiden op een comfortabele stoel op het
strand en keken onder het genot van een drankje naar de zonsonder-
gang. De manager verontschuldigde zich omdat hij zich opdrong,
maar hij had een dringende vraag. ‘Meneer Jonsson, hebt u Simran
Aryabhat Chakrabarty Gopaldas misschien gezien? Het is me opge-
vallen dat jullie de laatste tijd veel met elkaar omgaan.’

‘Simran wie?’ vroeg Julius.

* * *

Julius en Gustav Svensson moesten in het vervolg op een andere plek
afspreken als ze met elkaar over zaken wilden praten. De hotelma-
nager kon Jonsson natuurlijk niet de schuld geven van de verdwenen
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gast, maar dat weerhield hem er niet van om een bepaalde argwaan je-
gens de Zweedse heren te koesteren. In hun geval liep hij namelijk het
gevaar een aanzienlijk hoger bedrag kwijt te raken. Tot nu toe hadden
ze altijd betaald, maar de openstaande rekening was hoger dan an-
ders, dus voorzichtigheid was geboden.

De gesprekken tussen Jonsson en Svensson vonden plaats in een
smerige bar in het centrum van Denpasar. Gustav bleek een kruimel-
dief van hetzelfde kaliber als Julius te zijn. In India had hij jarenlang
goed geleefd van het huren van auto’s, waarna hij de motoren verving
en de auto’s terugbracht. Het kostte de verhuurbedrijven meestal een
paar maanden om te ontdekken dat het voertuig zeven jaar ouder was
geworden, en het was onmogelijk om te bepalen wie van de honder-
den verdachte huurders de dader was. Bovendien kon het ook iemand
van het personeel geweest zijn.

Mooie auto’s waren in die tijd een deel van Gustavs dagelijks leven,
vooral toen hij ontdekte dat hoe duurder de auto was, hoe groter het
aanbod mooie meisjes. Dat besef bracht hem meer dan eens in de pro-
blemen. Pasgeleden was dat zo uit de hand gelopen dat hij de auto-
branche, het meisje en zelfs India vaarwel moest zeggen nadat het
meisje zwanger was geworden. Haar vader bleek zowel parlementslid
als militair te zijn en toen Gustav om strategische redenen naar hem
toe ging om de hand van het meisje te vragen, dreigde de man de Ze-
vende Infanterie tegen hem in te zetten.

‘Wat een chagrijnige vent,’ zei Julius. ‘Kon hij geen rekening houden
met de belangen van zijn dochter?’

Daar was Gustav het mee eens. Een verzwarende omstandigheid
was dat de man net had ontdekt dat zijn zescilinder bmw een vierci-
linder was geworden in de tijd dat hij op zakenreis in Singapore was.

‘Beschuldigde hij jou daarvan?’
‘Ja. Zonder enig bewijs.’
‘Was je onschuldig?’
‘Daar gaat het niet om. Dat is het punt niet.’
Samenvattend zei Gustav Svensson dat het niet zo gek was dat Sim-

ran Aryabhat Chakrabarty Gopaldas verdwenen was. ‘Alleen jammer
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dat het hem niet gelukt is om zijn hotelrekening te betalen. Proost,
vriend.’

* * *

Niet lang na de geslaagde eerste ontmoeting in de hotelbar hadden Ju-
lius Jonsson en zijn nieuwe partner Gustav Svensson met behulp van
een aanzienlijk bedrag uit de koffer een aspergekwekerij in de heuvels
overgenomen. Julius trok aan de touwtjes, Gustav was bedrijfsleider
en een groot aantal arme Balinezen kromden hun ruggen op het veld.

Met behulp van zijn vroegere contacten in Zweden exporteerde Ju-
lius met zijn nieuwe partner mooie in blauw en geel verpakte bundels
van ‘Gustav Svenssons lokaal gekweekte asperges’. Nergens beweer-
den Julius en de man die pasgeleden nog een andere naam had gehad
dat de asperges Zweeds waren. Het enige Zweedse eraan waren de
prijs en de naam van de Indiase producent. In tegenstelling tot het Pe-
ru-project was dit minder illegaal dan Julius zou willen, maar je kon
niet alles hebben. Daarnaast lukte het Gustav en Julius om een aan-
vullende, meer lichtschuwe tak van hun bedrijf op poten te zetten.
Zweedse asperges hadden zo’n goede reputatie in de wereld dat Gu-
stavs Balinese variant naar Zweden kon worden verscheept, daar werd
verpakt in nieuwe dozen en vervolgens wereldwijd naar een serie
luxehotels werd vervoerd. Bijvoorbeeld op Bali. Daar moesten de pre-
stigieuze hotels aan hun reputatie denken en het was elke roepia aan
extra kosten waard om de gasten de waterige, lokale variant te serve-
ren.

Allan was opgelucht dat zijn vriend Julius zijn oude vorm terug had.
Daarna zou het leven zijn plezierige gangetje weer zijn gegaan als het
geld in de nooit opdrogende koffer niet aan het opdrogen was. De in-
komsten van de aspergekwekerij in de bergen waren indrukwekkend,
maar het leven in het luxehotel waar de vrienden verbleven was niet
bepaald gratis. Alleen al de uit Zweden geïmporteerde asperges kost-
ten een klein vermogen.

Julius had hun slechte financiële positie al een tijdje met Allan wil-
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len bespreken. Daar leek het echter nooit het juiste moment voor te
zijn. Die ochtend moest het er tijdens het ontbijt maar eens van ko-
men. Allan had zoals altijd zijn tablet bij zich. Zijn dagelijkse verslag
was een verhaal over broederliefde. De Noord-Koreaanse leider Kim
Jong-un had volgens de berichten een gifmoord op zijn broer laten
plegen. De plaats delict was een luchthaven in Maleisië. Allan zei dat
het hem niet bijzonder verbaasde, hij had tenslotte met Kim Jong-uns
vader en opa te maken gehad. ‘Zowel de vader als de opa was van plan
me te vermoorden,’ herinnerde hij zich. ‘En nu zijn ze allebei dood ter-
wijl ik hier nog zit. Zo gaat dat soms.’

Julius was gewend geraakt aan de herinneringen die af en toe bij Al-
lan opkwamen. Die verrasten hem niet meer. Dit verhaal had hij waar-
schijnlijk al eens gehoord, maar hij was het vergeten.

‘Heb je de vader van de Noord-Koreaanse leider ontmoet? En zijn
opa? Hoe oud ben je eigenlijk?’

‘Honderd en op weg naar de honderdeen,’ zei Allan, ‘voor als dat je
ontgaan was. Kim Jong-il en Kim Il-sung heetten ze. De ene was nog
maar een kind, maar toch was hij al boos.’

Julius weerstond de verleiding om meer vragen te stellen. In plaats
daarvan bracht hij het gesprek op het onderwerp dat hij wilde bespre-
ken. Hij vertelde Allan dat ze een probleem hadden omdat de koffer
met geld steeds meer op een koffer zonder geld begon te lijken. Bo-
vendien hadden ze tweeënhalve maand geleden voor het laatst hun
hotelrekening betaald. Julius wilde er niet eens aan denken hoe hoog
de rekening zou zijn.

‘Doe dat dan niet,’ stelde Allan voor, waarna hij een hap van zijn
mild gekruide nasi goreng nam.

Nog acuter was de kwestie met de botenverhuurder, die contact met
Julius had opgenomen en had verkondigd dat hij hun krediet had
beëindigd en hetzelfde met de levens van de heren Karlsson en Jons-
son zou doen als de schuld niet binnen een week was betaald.

‘De botenverhuurder?’ vroeg Allan. ‘Hebben we een boot ge-
huurd?’

‘Het luxejacht.’
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‘Aha, dus dat wordt als een boot beschouwd.’
Daarna bekende Julius dat hij van plan was geweest om Allan voor

zijn honderdeerste verjaardag te verrassen, maar dat de financiële
omstandigheden het onmogelijk maakten om het op een niveau te
vieren dat gelijkstond aan dat van Harry Belafonte.

‘We hebben hem al een keer ontmoet,’ zei Allan. ‘En mijn verjaar-
dagen en ik hebben nooit goed met elkaar overweg gekund, dus daar
hoef je je geen zorgen over te maken.’

Dat deed Julius toch. Hij vertelde Allan dat hij zijn gebaar met Bela-
fonte bijzonder op prijs had gesteld. Julius was ook niet meer bepaald
piepjong en er was tijdens zijn hele leven nog nooit iemand geweest
die zoiets moois voor hem had gedaan als Allan die keer.

‘Maar ik heb niet eens gezongen,’ zei Allan.
Julius vertelde dat ze Allans verjaardag absoluut zouden vieren. Hij

had een taart besteld bij een banketbakkerij die hij niet vooraf hoefde
te betalen. Daarna zouden ze een ballonvaart over het mooie, groene
eiland maken, samen met een piloot en twee flessen champagne.

Allan vond de ballonvaart een leuk idee, maar misschien konden ze
de taart overslaan nu ze er financieel niet zo goed voor stonden. De
honderdeen kaarsjes alleen al kostten waarschijnlijk een vermogen.

Julius was van mening dat de financiële situatie van de vrienden
niet stond of viel met honderdeen kaarsjes. Hij had de vorige avond in
de koffer gekeken en had een ruwe berekening gemaakt van hoeveel
ze overhadden. Daarna had hij een schatting gemaakt van de open-
staande rekening van het hotel. Voor het jacht hoefde hij geen raming
van de kosten te maken, omdat de verhuurder zo vriendelijk was ge-
weest hem dat te vertellen.

‘Alles bij elkaar genomen ben ik bang dat we minstens honderd-
duizend dollar tekortkomen,’ zei Julius.

‘Is dat met of zonder de kaarsjes?’ vroeg Allan.
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INDONESIË

De honderdjarige man had altijd een kalmerende invloed op zijn om-
geving gehad, op de enkele keren na dat hij mensen mateloos had
geïrriteerd. Zoals toen hij Stalin in 1948 ontmoette. Dat had tot vijf jaar
werkkamp geleid. De Noord-Koreanen waren een paar jaar later ook
niet enthousiast over hem geweest.

Maar goed, dat hoorde bij het verleden. Hij had Julius zover gekre-
gen dat ze eerst zijn honderdeerste verjaardag volgens plan zouden
vieren (omdat Julius dat zo graag wilde) en ze daarna hun financiële
situatie zouden aanpakken. Het zou allemaal wel loslopen. Met een
beetje geluk kwam er een nieuwe koffer met geld op hun pad.

Julius dacht daar anders over, ook al kon je er in Allans gezelschap
nooit zeker van zijn. Hoewel de situatie belabberd was, had hij toege-
geven aan Allans verzoek om vier flessen champagne in plaats van
twee mee te nemen in de ballonmand. Het kon windstil zijn als ze in
de lucht hingen en dan moesten ze tenslotte iets te doen hebben.

‘Misschien moeten we ook wat brood meenemen,’ stelde Julius
voor.

‘Waarom dat?’ vroeg Allan.

De hotelmanager hield inmiddels een wakend oog op de oude man 
en zijn nog oudere vriend. De onbetaalde rekening was de 150.000
dollar gepasseerd. Dat was maar een fractie van wat de manager het
afgelopen jaar aan de royale Scandinaviërs had verdiend, maar tege-
lijkertijd veel te veel om het op zijn beloop te laten. De manager had
bepaalde maatregelen en stappen genomen. Sinds een paar dagen –
of liever gezegd: nachten – hield een man discreet de wacht voor de
luxe bungalow van de heren, voor het geval ze het in hun hoofd zou-
den halen om door een van de ramen zonder glas te klimmen en te
verdwijnen.
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De hotelmanager voelde echter ook een zekere dankbaarheid voor
de heren Jonsson en Karlsson. De eerste had op een enigszins geloof-
waardige manier uiteengezet dat ze voor het eind van de week geld
zouden ontvangen. Bovendien was het niet de eerste keer dat Jonsson
het geld iets te lang in zijn zak had gehouden. De voornaamste reden
daarvoor kon zijn dat hij van zijn bankbiljetten hield. Maar wie deed
dat niet?

Alles bij elkaar genomen dacht de manager dat het zowel billijk als
strategisch zou zijn om niet te veel aan te dringen, en aanwezig te zijn
bij de viering van de verjaardag van de oudste man op het strand, met
taart en een paar goed gekozen woorden.

* * *

Behalve de jarige, Julius en de hotelmanager was de ballonvaarder ook
aanwezig. Gustav Svensson was er graag bij geweest, maar hij was ver-
standig genoeg om dat niet te doen.

De ballon was opgeblazen en stond klaar. Een klassiek anker rond
een palmboom voorkwam dat hij er in zijn eentje vandoor zou gaan.
De warmte in de ballon werd geregeld door de negenjarige zoon van
de ballonvaarder, die diep ongelukkig was omdat hij veel liever bij de
taart had gestaan die zich een paar meter verderop bevond.

Allan staarde naar de honderdeen onnodige kaarsjes. Wat een ver-
kwisting van geld. En van tijd! Het koste Julius een paar minuten om
ze allemaal aan te steken met de gouden aansteker van de hotelma-
nager (die daarna in Julius’ zak belandde).

De taart was in elk geval lekker. En de champagne was gewoon
champagne. Allan bedacht dat het erger had kunnen zijn.

Op dat moment werd het dat. De hotelmanager tikte namelijk tegen
zijn glas met de bedoeling een speech te houden. ‘Beste meneer Karls-
son,’ begon hij.

Allan onderbrak hem. ‘Dat is mooi gezegd, meneer de manager. Bij-
zonder vriendelijk van u. Maar laten we hier niet blijven staan tot ik
opnieuw jarig ben. Is het niet de hoogste tijd dat we aan de ballonvaart
beginnen?’
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De hotelmanager raakte de draad kwijt en Julius knikte naar de bal-
lonbestuurder, die zijn taart meteen neerzette. Hij was hier in de eer-
ste plaats om te werken. ‘Begrepen! Ik bel naar de meteorologische
dienst op het vliegveld om er zeker van te zijn dat de wind nog steeds
gunstig is. Ik ben zo terug.’

Het gevaar van de speech was afgewend en het was tijd om aan
boord te gaan. Het was niet moeilijk om in de mand te stappen, zelfs
niet als je honderdeen was. Voor de mand stond een draagbare trap
met zes treden en in de mand een kleinere variant met drie treden.

‘Hallo, jochie,’ zei Allan terwijl hij door het haar van de negenjarige
assistent woelde.

De negenjarige antwoordde met een verlegen ‘Hallo’. Hij kende zijn
plaats en was goed in zijn werk. Het anker was niet langer nodig nu het
gewicht van de buitenlanders de mand op de grond hield.

Julius vroeg de jongen om een demonstratie en kreeg te horen dat
de warmte en dus de hoogte van de ballon werd geregeld met het ro-
de regelingsmechanisme boven op de gasfles. Als ze vertrokken, hoef-
de die alleen naar rechts gedraaid te worden. En weer naar links als je
wilde dalen.

‘Eerst naar rechts, daarna naar links,’ zei Julius.
‘Inderdaad,’ antwoordde de jongen.

Hierna gebeurden er binnen een paar seconden drie dingen parallel
aan elkaar.

Eén: Allan zag de verlangende blik waarmee de negenjarige jongen
naar de taart keek en stelde voor dat hij ernaartoe zou rennen om een
stuk te pakken. Er waren borden en bestek aan boord. De jongen hoef-
de niet aangespoord te worden. Voordat Allan klaar was met praten,
was hij al uit de mand gesprongen.

Twee: Julius testte het rode regelmechanisme door zowel naar links
als naar rechts te draaien, maar hij deed dat zo onhandig dat hij de
knop ineens in zijn hand hield.

Drie: De piloot van de luchtballon kwam met een bedroefde uit-
drukking op zijn gezicht het hotel uit. Hij schudde zijn hoofd en zei dat
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de ballonvaart moest wachten omdat de wind naar noordelijke rich-
ting draaide en dat kwam slecht uit met de positie van de ballon.

Daarna gebeurden er drie dingen die ook vrij parallel plaatsvonden.
Eén: De ballonbestuurder zag dat zijn zoon taart at en schold op de

arme jongen omdat hij zijn post had verlaten.
Twee: Julius vloekte omdat het rode regelmechanisme zomaar was

afgebroken. Nu stroomde de warmte in de ballon, die…
Drie: …begon te stijgen.
‘Stop! Wat doen jullie?’ riep de ballonbestuurder.
‘Dat doe ik niet, dat is dat verdomde regelmechanisme!’ riep Julius.
De ballon steeg naar een hoogte van drie meter. Daarna vier. Ver-

volgens vijf.
‘Kijk eens aan!’ zei Allan. ‘Nu begint het een echt feest te worden.’
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DE 100-JARIGE MAN IS TERUG!

De 100-jarige Allan Karlsson en zijn kompaan Julius zijn, na hun
omzwervingen in De 100-jarige man die uit het raam klom en
verdween, op Bali beland. Ze leiden daar een luxe, paradijselijk
leven, maar goedbeschouwd vervelen ze zich. Een ballonvaart
met voldoende flessen champagne voor de 101e verjaardag van
Allan moet voor wat spanning zorgen. Door omstandigheden
belanden Julius en Allan in zee en worden ze opgevist door een
Noord-Koreaans militair schip. Dat dit schip verrijkt uranium
vervoert voor Kim Jong-un weten de twee op dat moment nog
niet. In no time vormen ze het middelpunt van een wereldwijde
diplomatieke rel en krijgen ze te maken met onder anderen
Angela Merkel en Donald Trump.

Jonas Jonasson had jarenlang  een
eigen productiemaatschappij, tot hem
dat begon te vervelen. En toen was
daar ineens het personage Allan
Karlsson, ‘de 100-jarige man’ – het
alter ego van de auteur. Zijn debuut 
De 100-jarige man die uit het raam
klom en verdween werd een inter -

nationale bestseller. Wereldwijd zijn er meer dan 14 miljoen
exemplaren verkocht, en de roman is verfilmd. 

EEN JAARTJE OUDER, MAAR OOK WIJZER?
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