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TOKENS IN DE NIEUWE PSYCHO-THRILLER VAN FRITS LE ROUX   

Binnenkort verschijnt van de hand van de webmaster van onze Ludgeriaanse alumni-website 

postvakh3.nl zijn tweede roman: de psycho-thriller VERWEGGEWEEST.1 In dit meeslepende 

verhaal probeert de hoofdpersoon Thomas te reconstrueren hoe en waarom hij in een 

psychose belandde en zijn huwelijk op de klippen liep. Hij denkt de aanleiding van die totale 

ontwrichting van zijn leven te vinden bij de angstige en beklemmende momenten die hij 

meemaakte tijdens een journalistiek getinte schrijfklus in Afrika.  

 

Een groot deel van het verhaal speelt zich zo’n tien jaar geleden af in het door rebellen en 

corrupte legerleiders beheerste Oostelijk deel van de Democratische Republiek Congo. Daar 

vechten de Geïndustrialiseerde Mogendheden een geopolitieke strijd uit met als inzet het 

 
1 BIBLIOGRAFISCHE DETAILS VAN DEZE PSYCHO-THRILLER 
Nadere gegevens (over uitgever, ISBN-nummer, aanschafdetails, enzovoort) worden bekend gemaakt bij het 
verschijnen van een boekbespreking die door ondergetekende op deze alumniwebsite of in onze alumni-
periodiek Hilversum 3  zal worden geplaats.  

Het linkse deel van deze munt moet sluitend passen op 
het rechter deel dat door een vertrouwensman of notaris 

wordt bewaard. Ze vormen  samen een < TOKEN> en 
activeren de  afwikkeling van een erfenis pas als de 
brenger van het linker deel het juiste jaartal weet te 

noemen 
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bezit van de mineralen waar de moderne technologie op draait.  Binnen deze gevaarlijke 

setting vernemen de Congolese en Hollandse hoofdpersonen van Frits’ roman voor het eerst 

dat ze allen bloedverwanten van elkaar zijn… Hun onderlinge strijd om de Congolese 

nalatenschap van hun tot dan toe onbekende, zeer gefortuneerde vader barst los en staat bol 

van de intriges…. <TOKENS> zoals afgebeeld op de vorige pagina spelen daarbij een 

belangrijke rol. Immers, degene die de delen van zo’n opgedeelde munt passend weet te 

maken heeft niet alleen de erfenis opgespoord, maar hij of zij heeft daarmee ook bewezen de 

rechtmatige erfgenaam te zijn!  

Dat interessante token-gegeven in de nieuwe roman van mijn 

voormalige Ludgeriaanse Klasgenoot Frits Le Roux verdient m.i. 

een korte toelichting. Dat doe ik hieronder. Voor lezers die er  

méér over willen lezen, heb ik als Bijlage het antropologische 

verslag van een GESIMULEERDE INTERPRETATIE van een token- 

pakket uit 2015 bijgevoegd.   

 

<WETTIG IN HET BEZIT TE KOMEN VAN EEN ERFENIS>  
Wettig erven en dus verzekerd worden van het daadwerkelijk bezitten van het geërfde,  

betekent in Franstalig Afrika dat een notaris  de erfenis inventariseert en aan de rechtmatige 

erfgenamen ter hand stelt. Met andere woorden: de afwikkeling geschiedt volgens het op 

Westerse leest geschoeide  Napoleontische Recht dat ook in Nederland van toepassing is.  

Maar daar kleven allerlei haken en ogen aan in West-Afrika omdat die neo-koloniale wetten 

vaak haaks staan op de eeuwenoude gebruiken en gewoonten. Bovendien is het zo dat in veel 

Afrikaanse landen de moderne Natie-Staat onvoldoende geëquipeerd is om zijn 

(geïmporteerd) op individueel bezit toegesneden wetssysteem te implementeren en te 

handhaven. Door corruptie en willekeur onder notarissen, politie, rechters, politici en andere 

overheden ‘verdwijnen’ dan ook regelmatig overgrote delen van iemands nalatenschap of 

komen die terecht bij de man met de grootste bek…. 

 

<TRADITIONELE WAARBORGEN>  
Om de kans op een juiste en eerlijke implementatie van contracten en erfenissen aanzienlijk 

te vergroten, maken vooral adellijke en vermogende Afrikaanse families vaak gebruik van een 

breed scala  aan traditionele middelen om de samenwerking en het gemeenschappelijk bezit 

of vruchtgebruik van alle betrokken partijen af te dwingen. Het impliciete machtsmiddel 

daarbij is altijd de macht die de Voorouders blijvend uitoefenen op het alledaagse gebeuren 

via de gemeenschap waartoe men behoort. Die animistische, haast ‘sacrale’ component is 

buitengewoon sterk – ook binnen Universitaire kringen. Bovendien is het een passende 

tegenkracht tegen het oprukkend (westers) individualisme en de ermee gepaard gaande 

perverse , tot decadentie leidende bezitsdrang die uitsluitend gericht is op ‘nog méér geld’ en 

luxe – koste wat kost.  

 

De overhandiging van het linker <token-deel> zoals hiernaast afgebeeld, herinnert de 

ontvanger eraan dat <veel andere, hem bekende & onbekende mensen> op de hoogte zijn 

van de oorspronkelijke, communale afspraken die ooit werden gemaakt! En de boodschap is 

duidelijk: “Heb het lef niet om je te onttrekken aan jouw  verplichtingen en toezeggingen!”  
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BIJLAGE 

antropologisch simulatie-materiaal   

 

 

 

 

HIERNA VOLGT DE INTEGRALE  SIMULATIE-TEKST UIT 2015 

Zoals je ziet: een detectiveachtige  speurtocht waarbij o.a. vroegere relaties tussen 

Togolese en Franse Elites aan het licht komen & waar blijkt dat de banden met Nederland 

al uit de jaren 1970 stammen 

 

OOK WORDT STEEDS DUIDELIJKER 

DAT ER SPRAKE IS VAN EEN SCHENKING OF ERFENIS VAN EEN OVERLEDEN FAMILIELID DIE 

VROEGER IN DE CONGO WERKTE VOOR DE BLANKE ONDERNEMINGEN 

DIE EEN ZWART  GEZICHT NODIG HADDEN OM TE KUNNEN BLIJVEN FUNCTIONEREN IN DE 

ONAFHANEKLIJK GEWORDEN STAAT CONGO/ZAIRE 

 

DE NALATENSCHAP IS BEDOELD IS VOOR DE ODURO-FAMILIE 

EN DE AANWENDING & RERALISERING DAARVAN WORDT TOEBEDEELD  

AAN DE HOOG OPGELEIDE DR. ALFONS ODURO  

(die immers arts is in Amsterdam Zuidoost)   

GK 
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<SACRÉ - SACRILÈGE> 
<Heilig – Heiligschennis> 

 

verslag van het wederom uitpakken  
van een als West-Afrikaans <poche sacrée / heilig voorouder-pakket> vermomd kistje  

dat werd overhandigd aan de van oorsprong uit Togo afkomstige arts Alfons ODURO  

door zijn Oom Wolanya die op bezoek kwam  

 

 …Het leek een ‘boite ancêtre’ / voorouderkistje te zijn totdat het deksel open ging…!  

 

 

 

 

 
 

 
RE-ENACTMENT VERSLAG   

door student Toegepaste Antropologie Jan Vroet 

Amsterdam, 16 juli 2015 

 

 

 

 

 

 

Kritisch Meelezer en Beoordelaar van dit Verslag:  

Drs Gerard B.Kosse te Amsterdam 

 

 

 

 

DIDACTISCH MATERIAAL  

opgesteld door Drs Gerard B.Kosse ten behoeve van simulatiesessies met enige Development Werkers, 

Zakenlieden en Andere Belangstellenden die spoedig in Togo en Benin zullen worden gestationeerd of met diet 

West-Afrikaanse landen van doen krijgen  

Amsterdam, zomer 2015  
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TOELICHTING 
 

De in Amsterdam Zuidoost woonachtige arts dr.Alfons Oduro komt van oorsprong uit Togo. Hij had het 

onderhavige pakket na ontvangst al grotendeels uitgepakt, maar realiseerde zich bij het zien van de 

inhoud van het kistje dat hij voor een goed begrip ervan een deskundige interpretatie nodig had. 

Vandaar dat hij contact opnam met ondergetekende. 

 

Om zoveel mogelijk relevante deducties en hypotheses te kunnen formuleren over functie en betekenis 

van het verkregen materiaal, pakte Alfons het pakket weer in zodat uiteindelijk zo goed mogelijk de 

oorspronkelijke staat ervan werd verkregen. 

 

Vervolgens  hebben Alfons en ondergetekende het pakket STAP VOOR STAP UITGEPAKT en daarbij 

elke stap fotografisch vastgelegd zoals wordt vereist bij dit type onderzoek. Deze re-enactment  

volgt daarbij de gebruikelijke regels voor het hanteren, bestuderen, interpreteren en bewaren van 

bronmateriaal in historisch en forensisch onderzoek. 

 

Daar waar mogelijk, volgt de beschrijving van elke stap/vondst het DESCRIPTIE-SCHEMA 

<measurables – observables – parcel specific deductabables> .  Echter, door tijdgebrek en op 

aandringen van opdrachtgever Oduro werd dit schema slechts gehandhaafd tot en met stap 4. Daarna 

volgen slechts korte toelichtingen bij de gemaakte foto’s, of alleen foto´s. 

 

Een volledige voortzetting van genoemd descriptieschema is in dit geval ook niet vereist. Immers, mijn  

opdrachtgever (dr Alfons Oduro) is hoofdzakelijk geïnteresseerd in, cultureel gezien, correcte inter-

pretaties van het materiaal in het licht van de erfenis die hij en zijn familieleden in Togo tegemoet zien..  

 

Ondergetekende stond aanvankelijk voor een raadsel bij de vondst van stukjes papiergeld, verstopt in 

de uitgeholde keel van een  krokodil-beeldje (zie figuur 3-D en 3-E). Dat was ook het geval bij het 

vinden van een klein groen etui met daarin een deel van een grote Afrikaanse munt (zie figuur 5-E.). 

Daarom werd besloten om in ieder geval dat materiaal te laten beoordelen door Drs. Gerard B.Kosse, 

de Afrika-kenner en Consultant Integrated Development die de Ewé-populatie in Togo van binnenuit 

kent. Op die manier werd duidelijk dat deze items tezamen een TOKEN vormen, en dus de traditionele 

sleutel zijn voor het verwerven en communaal beheren van een (aanzienlijke) nalatenschap waarvan 

het bestaan en de omvang pas helemaal duidelijk wordt als deze items aan de juiste persoon (notaris of 

andere vertrouwenspersoon) worden aangeboden.     

 

Voor de beoordeling van de kwaliteit en juistheid van mijn Verslag werd de heer Kosse bovendien 

ingeschakeld als  kritisch meelezer . Uit zijn positieve feedback blijkt dat voorliggende tekst voldoet aan 

alle validiteit-eisen. Hijzelf geeft elders aanvullende informatie over het aangetroffen materiaal. 

 

Ik hoop met dit verslag voor het westers (Nederlands) publiek aan te tonen dat de Afrikaanse 

Werkelijkheid heel veel onderling samenhangende betekenis-lagen heeft – wellicht veel meer dan bij 

ons. Bovendien hoop ik duidelijk te hebben gemaakt dat eenvoudig lijkende ‘technologisch laag 

ontwikkelde’ culturen ook uiterst complex kunnen zijn.  

 

 

 

Amsterdam, 16 juli 2015 

Jan Vroet 

Master student Cultural and Social Anthropolgy – UVA – Amsterdam 
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BRONGEGEVENS  

 
1). VERKRIJGING DOOR DE BEZOEKENDE OOM WOLANYA VAN ALFONS ODURO 

Oom Wolanya was ongeveer 70 jaar oud toen hij het pakket bij zijn 3e bezoek, dd. 15 maart 2015 aan 

Alfons Oduro overhandigde met de mededeling dat de inhoud nader licht zou werpen op het leven van 

hun in april 2004 overleden ‘Grootvader’ die lange tijd had doorgebracht in Lubumbashi (het vroegere 

Elizabethville) in de provincie Katanga van Congo-Kinshasa (de huidige Democratische Republiek 

Congo). Hij zei erbij dat hun Grootvader toen o.a. geologische exploraties superviseerde voor zijn 

Belgische Werkgever, de UNION MINIERE (=het vroeger Umicore) dat zich vanaf de 

onafhankelijkheid van Congo in 1960 steeds meer specialiseerde in non-ferro metalen.  

 

2). PRODUCENT VAN HET PAKKET 

Oom Wolanya vertelde erbij dat het een <familie-aandenkenpakket> was dat gemaakt was door 

Grootvaders vierde vrouw, Abra Amédome  met wie hij lange tijd samenwoonde in het toenmalige 

Elizabethville. Wolanya had het vrij recent van haar hebben gekregen, maar had het nooit open gemaakt 

omdat het háár wens was dat dit pakket gegeven zou worden aan haar <Famille in Europa>. Bovendien 

leek dit pakket erg veel op de voorouderlijke pakketten die overledenen gedenken en die dus niet mogen 

worden opengemaakt. Wel vertelde Oom Wolanya er bij dat het zeker ook iets met een erfenis te 

maken had…  

 

3). DATERING VAN HET PAKKET & KAPITAALSVERWIJZING 

Op grond van het feit dat de laatst beschreven bladzijde van een ingesloten cahier gedateerd is op 3 

maart 2004, veronderstel ik dat het verzegelde kistje dateert van maart 2004 of een datum daarop 

volgend. Dat rijmt echter niet met de sterke verkleuring van de buitenste verpakkingsdoek. Zo´n 

verkleuring vergt minstens 8 of meer jaar.  

 

Een precieze datering is onmogelijk omdat de ‘leeftijd’ van de lakzegels en andere materialen  niet 

vastgesteld kon worden. Voor het doel van dit Verslag WORDT ERVAN UITGEGAAN DAT HET 

PAKKET GEMAAKT WERD OMSTREEKS 1996 & DAT ER IN 2004 WIJZIGINGEN VAN DE 

INHOUD PLAATS VONDEN. Hoogstwaarschijnlijk zijn dat de grote sommen geld die aangeduid 

worden in het genoemde cahier – bedragen die hoogstwaarschijnlijk in 2004 werden ondergebracht bij 

de zeer  bekende  en gerenommeerde Zwitserse Bank Lombard  
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STAP 1:  

HET PAKJE ZOALS OVERHANDIGD DOOR OOM WOLANYA 

 

 
FIGUUR 1-A 

MEASURABLES 

Afmetingen  :  Lengte 31,5cm  X Breedte 28 cm X Hoogte 9,5cm 

   (uitstekende uiteinden/doekdelen niet meegerekend) 

Gewicht  :  2426 gram 

 

OBSERVABLES  

A. De (katoenen?) doek waarin de inhoud is gewikkeld, is sterk verkleurd (gebleekt door licht?).  

B. Roestige ijzerdraadjes binden de uiteinden af. 

C. Bij aanraking voelt men een dikke laag stof, gewikkeld om een hard kistje of doos.  

D. Op de bovenkant van dat kistje voelt men een onregelmatig gevormd, smal, langgerekt 

voorwerp dat zich van rechtsonder naar linksboven op het kistje bevindt. 

E. Een ononderbroken snoer met cowry schelpen e.d. verbindt beide doekuiteinden. 

F. De opeenvolging van delen in genoemde snoer  is een herhaling van het volgende patroon: 

 2 cowry -2 witte mini-penhorens – 2 bruine mini slakkenhuisjes -2 witte mini-penhorens 

G. De rijgdraad van de snoer is doorzichtig plastic/nylon van het type dat ook als vislijn wordt/werd 

gebruikt voor hengels  

H. Het patronen-motief van de doek is driekleurig en vertoont doorlopende vegetatief aandoende 

guirlandes  op een beige uitsparing in een bruine achtergrond. Het motief stelt wellicht groene 

bladeren voor met rode bloemachtige vormen. De breedte rand (border) is beige en bruin. 

I. De lap wekt de suggestie van een <véritable wax hollandais> van de firma Vlisco die sinds 

1846 ‘heel Afrika’ kleedt in die ‘typische Afrikaanse doeken’. He is echter een imitatie – 

wellicht gedrukt in Ghana of Senegal waar (heimelijk door Vlisco aangestuurde) concurrenten 
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goedkopere , minder kleurvaste imitaties drukten in de jaren totdat ze  door de Chinezen werden 

weggeconcurreerd op het eind van de jaren 1990. 

J. Voor- een achteraanzicht zijn aan elkaar gelijk 

 

BOVENAANZICHT  

 
FIGUUR 1-B 

 

 

 

 

STAP 2:  

DE BUITENSTE WIKKELDOEK WERD VERWIJDERD  

 

Na het verwijderen van de cowry-snoer en de wikkeldoek, kwam een andere verpakking te voorschijn: 

hetzelfde vermoede kistje, maar nu los in een andere doek gewikkeld. Er bleek geen ingewikkelde 

vouwmethode te zijn toegepast. Dus wordt het al onwaarschijnlijker dat we hier te maken hebben met 

een voorouderlijk relikwie. 

De eerste (buitenste) doek  staat in zijn geheel afgebeeld op de volgende pagina.  

 

MEASURABLES 

Afmetingen     : Lengte 168 cm X Stofbreedte 108 cm 

Materiaal & Gewicht    : katoen —lichtgewicht (Ghanese weave B) 

Scheidingsborder tussen twee druk-blokken : 22 cm 
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DE GEHELE LAP STOF 

 
FIGUUR 2-A 

OBSERVABLES  

Na verwijdering van de buitenste doek, bleek het volgende: 
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A. De doek is een imitatie van een <véritable wax hollandais> ; dus geen dure, zeer kleurvaste lap 

stof die zeer gezocht is in Afrika en US $ 50 to $ 100 kost per pagne (91,4cm X 183,8cm).   

B. Het drukmotief werd niet aangetroffen in de motiefcatalogi 1970-1990 van de bekendste 

waxfabrikant Vlisco uit Helmond die sinds 1846 ‘heel Afrika zo typisch Afrikaans kleedt’  

C. Het feit dat de afmetingen van de  lap stof  niet  minimaal gelijk zijn aan één pagne (om er een 

wikkelrok van te maken), duidt erop dat deze lap stof uitsluitend bedoeld was voor het 

verpakken van iets.  

D. De ‘border’ is 22 cm breed . Dergelijke randen zien we meestal als buitengrens van één print-

blok dat vaak de wax-lengte heeft van 183,8 cm.. Bij de veronderstelde machinale printtechniek 

komt een border voor aan boven- en onderzijde van een lap.   

 

 

 

 

 

KRUIDEN TUSSEN DOEK 1 EN DOEK 2 

 
FIGUUR 2-B 

Kruidnagelen – piment - ´da´blaadjes die vaak gebruikt worden om ongedierte te weren 
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STAP 3:  

EEN TWEEDE DOEK KWAM TE VOORSCHIJN NA VERWIJDERING VAN DE EERSTE: 

 

 
FIGUUR 3-A 

 

MEASURABLES   

De afgebeelde,  ivoorkleurige krokodil met open bek is licht gebogen. 

Afmetingen : een lengte van 31cm (recht gemeten), een maximale hoogte van 3cm, en een      

    maximale omvang van 8,2cm  

Gewicht : 188 gram 

Volume : niet gemeten omdat vermoed werd dat er papier o.i.d. achter in de keelholte  

   zit verstopt. Een donker propje op die plek, is namelijk zichtbaar  

Materiaal : een (nog) onbekende beensoort – geen ivoor 

 

OBSERVABLES  

A. De beige-bruine (katoenen?) doek met opdruk , is fris van kleur.  

B. De opdruk/afbeelding vertoont een negroïde, gezette oude man zittend op een bruine houten 

zetel met gedraaide sta-elementen en een gebeeldhouwde kroonlijst.  

C. Verder is het vlak opgevuld met bruine profieltekeningen van gekruiste coupe-coupe 

manchetes met hier en daar op handvathoogte kleine bruine stippen, kalebasachtig aandoende 

figuurtjes en lijntjes in een halve boog   

D. De oude man heeft zware baardgroei – aangeduid door wat we stoppels noemen 

E. Hij draagt een paars-rode blouse o.i.d. onder een groene wikkeldoek met daarop woorden in 

beigekleur, en op zijn hoofd  een soort groen&bruine kroon  
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F. Hij draagt een lange kralensnoer om zijn nek doorlopend (tot zijn onderlichaam?) 

Specificaties bij figuur 3-C   

 

 BOVENAANZICHT / DETAILS VAN VORIGE FIGUUR  

 
FIGUUR 3-B 
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DE  GEHELE 2E LAP STOF 

 
FIGUUR 3-C 
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MEASURABLES  

Afmetingen van de gehele lap zoals afgebeeld op Figuur 3-B: 

Afmetingen  : Lengte 63cm X Stofbreedte 113 cm (een moderne  maat voor stoffen die als  

         wikkelrok of wikkeljurk zijn bedoeld) 

Materiaal & Gewicht : katoen —lichtgewicht (Ghanese weave B) 

Scheidingsborder  : onderste border is 11 cm breed 

 

 

OBSERVABLES 

A. De afbeelding + manier van verpakking in een tweede doek bevestigt het eerdere vermoeden 

dat we NIET te maken hebben met een BOITE ANCETRE, maar dat de verpakker wél die 

indruk wilde wekken (om te vorkomen dat onbevoegden het pakketje zouden openen).  Zo’n 

voorouderkistje (veelal met griezelige inhoud)  mag immers nooit geopend worden door 

onbevoegden…op straffe van onheil!! Het herinnert aan de overleden, geportretteerde persoon.  

B. De lap stof vertoont scheurranden (is dus niet afgeknipt van een grotere lap).  

C. De bovenste bruine smalle rand is hoogstwaarschijnlijk een deel van de border die onderaan de 

lap in zijn geheel te zien is. Dit kan wijzen op de traditionele manier van <souvenir-aan- een-

overledene uitreiken aan de gasten van een begrafenisceremonie> 

D. Het voorname -titelwoord <Togbui> wordt gebruikt door hoge Vorsten van de Ewe-stam die 

zich bevindt in grote delen van Togo en Midden-Ghana. De geportretteerde vorst heet Eklou 

Adjallé-Dadzie. De jaartallen geven zijn regeerperiode aan. Zijn fysieke leeftijd is niet van 

belang. In het betreffende Ewe-opvolgingssysteem is deze vorst niet afgetreden, maar overleden 

in functie: de coupes-coupes (manchetes) boven zijn tabouret geven dat aan.  

E. Zijn tabouret (krukje) vertoont het teken voor <slim & strategisch>. De gekruiste (groen 

afgebeelde) coupe-coupes geven aan dat hij ook veel politieke strijd voerde (in dit geval tegen 

de blanke Franse en nagebleven Duitse overheersers die ook binnen het onafhankelijke Togo 

een dikke vinger in de pap hadden)   

F. De hoofdtooi is een soort ‘kroon’ . Die vorm komt overeen met de vorm die Regionale Chefs 

hanteren sinds ze werden geïntroduceerd door de eerste Franse Comptoirs in Togoland op het 

eind van de 18e eeuw. 

G. De kleine kalebasachtig aandoende figuurtjes zijn in veel culturen van West en Midden Afrika 

tekens die duiden op <vrouwelijke, eerstgeborene>. In deze context verwijst het bijna zeker 

naar degene die deze doodslap liet drukken: de belangrijkste weduwe die de vorst overleefde.  

H. De (gouden?) halsketting vertoont het patroon van het oude Islamitische Songhai Rijk (14-16e 

eeuw) dat het huidige Niger als middelpunt had. In de francofonie zien we dit juweelmotief 

frequent terug. Ook in Togo. De al genoemde 17E-eeuwse Franse Handelsposten verspreidden 

dit juweel met de opgezette bedoeling de gunst van vorsten te winnen…. 

I. De lap is een stuk van een enorm lange block-print – hoogstwaarschijnlijk gemaakt in de Batik-

imitatiefabrieken van Ghana.. Bij begrafenissen van belangrijke vorsten van de Ewe-stam (en 

veel andere stammen) wordt vaak 5000 tot 10.000 meter besteld. Alle gasten en relaties 

ontvangen daarvan een stuk ‘ter herinnering’. De eigen kinderen en andere naasten van de 

overledene krijgen minimaal 10 ½ of meer meters. Het is de bedoeling dat zij op hun beurt een 

stuk af staan aan andere belangrijke relaties e.d. Als dat een pagne-afmeting heeft (lengte 

183,8cm) dan is dat een ‘uitnodiging’ om het als wikkeldoek te dragen. Het vertoont dan 3 x de 

gehele afbeelding 3-C! 

J. In onderhavig geval is de lengte slechts 61cm (één nagenoeg volledige afbeelding). Dus bedoeld 

voor andere, maar  zéér belangrijke doeleinden! In dit geval voor het verpakken en beschermen 

van een kistje dart ‘iets te maken heeft met de nalatenschap van Grootvader’.   

K. De krokodil is een veel gebruikt symbool in grote delen van Afrika, en duidt o.a. op de grote 

gewaardeerde en gevreesde karaktereigenschappen  <wijsheid & strategische slimheid> 
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PARCEL-SPECIFIC DEDUCTABLES  

De eerste vrouw van Grootvader was bijna zeker een lid van het afgebeelde Ewe-vorstenhuis Adjallé-

Dadzie de Lomé, anders had zij geen <voorouderkistje> in haar bezit gehad. Deze afstamming is des te 

aannemelijker omdat zij al in de jaren 1970 in Elizabethville/Lubumbashi verbleef (volgens de verha-

len van Oom Wolanya en de suggestie die uitgaat van het cahier verderop). In die periode werden veel 

goed opgeleide, francofone Ewées als kaderleden ingeschakeld in van oorsprong westerse 

bedrijven in grote delen van Afrika. Die bedrijven moesten na afwerping van het Koloniaal juk 

natuurlijk een <zwart gezicht>  krijgen om acceptabel te blijven voor de nieuwe zwarte presidenten en 

de wereld! In de Congo was een schreeuwende behoefte aan goed opgeleid zwart kader. De Belgen 

lieten nagenoeg geen autochtoon kader achter…! 

ACHTER IN DE KEEL VD KROKODIL ZATEN STUKJES GELD  

 
FIGUUR 3-D: nadat de stukjes plat gestreken werden // voorzijde 

 

 
FIGUUR 3-E – achterzijde van de geldstukjes 
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BEVREEMDENDE VONDST! ER is bijna zeker SPRAKE VAN EEN TOKEN / 

SAMENWERKINGSCODE! 

 

STAP 4:  

BESTUDERING VAN HET KISTJE NA VERWIJDERING VAN DE TWEEDE DOEK: 

 

Na verwijdering van de tweede doek, troffen Alfons en ik een verzegeld kistje aan.  

 

 

 HET KISTJE DAT TE VOORSCHIJN KWAM 

 

 
FIGUUR 4-A 

 

UITPAK- & REGISTRATIEFOUT:  

FOTO  GENOMEN NADAT DE LINTEN VAN DE VERZEGELING AL WAREN WEGGEKNIPT 

VOORDAT DEZE RE-ENACTMENT PLAATS VOND  

 

De gegevens van het versierde en verzegelde kistje zijn als volgt:  

 

MEASURABLES: 

Afmetingen van het houten kistje :  Lengte 28cm X Breedte 18cm X Hoogte 8cm 

Gewicht van het kistje   :  1873 gram   

Maximale hoogte paarlemoeren decoratiemotieven:  4mm 

Afmetingen geel-koperen sluitwerk :  Lengte 6,2cm X 5cm (geoxideerde bevestigingsplaat) 

Afmetingen lakzegel   :  diameter binnenkant van de cirkel: 2,8cm 

 



18 
 

OBSERVABLES 

A. We zien een zeer licht beschadigd, zwart-donker bruin Chinees aandoend ‘lakkistje’ met 

opgeschilderde goudkleurige, gestileerde decoratiemotieven. Op het rond aflopende deksel 

bevinden zich ook vrij grote paarlemoeren florale figuren en één vliegend vogeltje  

A. Het sluitwerk is van het type <klassiek-chinees (messing?) overklepje>. De steekpen ontbreekt  

B. Een groot rood lakzegel hield de rode linten bijeen die het gehele kistje in lengte en breedte 

hadden ingebonden.  Lakzegels werden door het vroegere Franse Koloniale Bestuur verstrekt 

aan de belangrijkste lokale vorstenhuizen – als ze tenminste met het Koloniaal Gezag wilden 

samenwerken.   

C. Deze reliëfzegel vertoont een langgerekte 6-hoek waarvan twee lange zijden 1,5cm zijn. De 

breedte van het zegelfond is 2cm 
D. In het zegelfond bevindt zich een  duifachtige vogel 

E. Het geheel is binnen een cirkel gevat.  

F. Deze zegel- en wapenvorm komt niet voor in de Europese heraldiek. Wel in West 

Afrikaanse weefmotieven van kente en andere stoffen die door opperhoofden worden gedragen 

G. De duifachtige figuur van het zegel heeft een wapenschild op de buik- of rugpartij, en kijkt naar 

rechts.  

H. Onder een vergrootglas bleek er op dat wapenschildje een vier-bladerig takje te staan. Zie details 

op afbeelding 4-B  

I. Er zijn twee types zegellinten gebruikt. De geweven soort komt overeen met het type dat in 

Engeland & Wales en in de Anglofone Afrikaanse landen wordt gebruikt door solicitors, 

rechters en High Courts.  Het materiaal van de dunne, kunststoffen lint is onbekend gebleven.  

J. Aangezien ‘official red tape’ in (West) Afrika niet door Jan-en-alleman  aangeschaft mag en 

kan worden, wordt hier gesuggereerd dat de verzegeling door een jurist in het Ewé-gebied van 

Ghana plaats vond  

 

DETAIL: HET LAKZEGEL OP HET DEKSEL VAN HET KISTJE  

 
FIGUUR 4-B 
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STAP 5:  

EERSTE KENNISNAME VAN DE INHOUD NA OPENING DEKSEL: 

 

BLIK OP HET ZOJUIST GEOPENDE KISTJE- DEKSEL OMHOOG  

 
FIGUUR 5-A 

DE TOUWTJES VAN DE VERZEGELING WERDEN VOOR DEZE RE-ENACTMENT 

´HERSTELD´ IN HUN OORSPRONKELIJKE STAAT 

Echter, de bindwijze is niet zeker en kan ook niet worden geïnterpreteerd als een VEVE  

of ander vaudou-teken 
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BLIK OP DE INHOUD  

NADAT DE APENTANDEN VANONDER DE TEKST ZIJN UITGEHAALD 

 
FIGUUR 5-B 

Opmerkingen:  

1. Het met rode inkt geschreven woord <DAGERES> betekent hoogstwaarschijnlijk <danger> 

(=gevaar). Welke (West-Afrikaanse) taal hier werd gebruikt, is niet bekend. 

Hoogstwaarschijnlijk uit de Congo omdat het kistje daar vandaan komt. 

2. De apentanden zijn aan een dun leren koordje bevestigd en voorzien van een  plukje negroïde 

mensenhaar. Zoiets wordt vaak toegevoegd aan de inhoud van een <boîte ancêtre/ voorouder-

kistje>. 

3. Echter, de overige inhoud toont aan dat we NIET met zo’n vooroudersouvenir te maken hebben. 
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KLEIN GROEN, ZELFGEMAAKT PLASTIC ETUITJE MET STUK VAN EEN MUNT 

ZAT ACHTER HET CAHIER 

 
FIGUUR 5-C- de naam op de etiketjes is Osei-Tutu. De datering is 1989  

ANDERE ZIJDE VAN HETZELFDE ETUITJE 

 
FIGUUR 5-D:  

Op deze zijde staat een handtekening en de  datering 20-04-2004 

Van wie zijn de (rechter) duim- en indexvingerafdruk? 

Zijn er duim-afdrukken bekend van de overleden Grootvader? Dat moet haast wel, gezien het feit dat veel 

Gezaghebbers hun documenten zegelden met een duimafdruk…    
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STAP 6:  

UITPAKKEN VAN ALLE INHOUD VAN HET KISTJE 

FOTO-NEGATIEVEN  

 
FIGUUR 6-A—gele kartonnetje werd door Alfons Oduro toegevoegd 

 

TOEN WERD OOK DUIDELIJK DAT HIJ UITEINDELIJK IN NEDERLAND TERECHT 

KWAM…..OMDAT ER AL IN DE JAREN 1970 FAMILIE-LEDEN VAN HEM IN AMSTERDAM 

WOONDEN  

 
OPMERKINGEN/TOELICHTINGEN 

1. De rode negatief-busjes zijn met het jaartal 1971 gemerkt. 

2. De rolletjes film in die busjes bevatten zwart-wit foto’s van  

A. Open, ongemerkte kisten  met geweren die op kalashnikows lijken. Had de overledene 

ook te maken met de (grootschalige) wapenhandel die in die tijd in de Congo al dan 

niet met medewerking van de CIA en Westerse mijnbouwindustrieën plaats vond?  

B. Open, ongemerkte kisten  met patroongordels 

C. Fabrieksgebouwen met de naam SIGNAAL er op – Dat is nagenoeg zeker een gebouw 

van de bekende Nederlandse Wapenfabrikant die vuurleidingsapparatuur maakte en 

exporteerde. Nederland was en is een van de 5 belangrijkste wapenexporteurs in de 

wereld…. 

D. Technische apparaten die (nog) niet geduid kunnen worden 

E. Diverse blanke mensen in laboratoriumjassen aan het werk in een technische omgeving 

vol met machines e.d. 

3. Het foto-negatief-strookje bovenop het lege negatieven mapje van <Capi Lux> bevat wazige 

kleurentoto’s van gebouwen in Cannes (Frankrijk): op de beroemde Croisette! Verder foto’s   

van een bankgebouw van de BNP met daaronder een bord en logoschild van de oude , bank 

CNEP < Comptoir National d’Escompte de Paris>. De laatste fuseerde met een andere bank en 

werd in 1966 de bank  BNP (die op haar beurt vanaf 2000?) door nog een fusie veranderde in 

BNP Parisbas. 

4. Het niet ingepakte fotostrookje bevat zwart-wit foto’s van negerkinderen en een halfbloed 

jongetje   van een jaar of 3-4 in een korte broek. --  tropisch aandoend! Zijn er halfblanke 

afstammelingen van Grootvader? Als dat zo is, dan had hij inderdaad toegang tot hoge 

(mijnbouw)kringen… 
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VOORKANT VAN HET VERZEGELDE CAHIER 

 
FIGUUR 6-C 

ZIE DE TOELICHTING OP DE TOUWTJES BIJ 5-A  

 

OPMERKINGEN/TOELICHTINGEN 
1. Het lakzegel is dezelfde die ook het kistje afsloot 

2. De doorgestreepte, handgeschreven tekst is : CARNET DE BANQUE – Pascal et Mona 

3. Wie zijn/waren die twee personen? Zo te zien Franse namen voor een jongetje en een meisje.  

4. Het schriftje is een exemplaar van de Franse schoolschriftjes voor rekenen die in de jaren 

1970-1980 werden gebruikt op de lagere scholen in heel Franstalig Afrika en de Antillen. Ze 

werden via de scholen aangeschaft (en vormden zo vaak een verborgen bron van extra 

inkomsten van de slecht betaalde leerkrachten omdat die de prijs ervan opdreven…). 
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ACHTERKANT VAN HET VERZEGELDE CAHIER 

 
FIGUUR 6-D 

 

OPMERKINGEN/TOELICHTINGEN 
1. De lakzegels en verweerde sellotape zorgen ervoor dat het onmogelijk is om zelfs maar een 

klein puntje van de interne bladzijden te zien. 

2. Waarom deze totale bescherming tegen vreemde ogen? 

3. Waarom een simpel schoolschriftje ? Of was de eigenaar ergens waar geen kantoorboekhandel 

te vinden was toen hij/zij dit cahier aanlegde?  Dat was heel goed mogelijk in het binnenland 

van de Congo in die jaren! 
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DE EERST-BESCHREVEN BLADZIJDE VAN HET CAHIER  

 
FIGUUR 6-E  

OPMERKINGEN/TOELICHTINGEN 
1 Er zijn bladzijden uit het cahier gescheurd. De eerst-beschreven pagina draagt het nummer 

16  De volgende bladen zijn uit het cahier geknipt. Slechts 2 bladen bleven na deze figuur  nog 

in het cahier aanwezig. 
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2 De data op de eerste bladzijde zijn uit 1971 – De datum die op laatst beschreven bladzijde is  

genoteerd meldt 03-03-2004.  

3 De drie van naam voorziene rubrieken (Com Antoin Fl, Holl Signaal en Tsech.) geven 

wellicht aan bij welke firma een transactie plaats vond.  

4 Bij analyse blijkt dat de getallen in kolom<Commis> per rubriek een vast percentage zijn van 

de getallen in kolom 2: respectievelijk bij <Com Antoine FL> 11%; bij <Holl Signaal App 

Hengelo> 7,5% en bij de twee getallen  van <Tsjech> 12,5%   Hoogstwaarschijnlijk betreft het 

hier dus berekeningen van commissie-bedragen. 

5 Bij narekenen blijken de veronderstelde commissies tegen een wisselkoers van 3,65 te zijn 

omgezet in Amerikaanse dollars . In 1971 was de koers van de Nederlandse gulden (Fl) 

inderdaad Fl 3,65 De kolomnaam ROE betekent dus hoogstwaarschijnlijk Rate Of Exchange. 

6 De link met Nederlandse wapenleveranciers wordt hier versterkt! 

7 We nemen aan dat <Yank> het slangwoord is voor <Amerikaans>.  

8 De letters CS en ZKB duiden wellicht op de namen van Banken…..(in Zwitserland?) Zie punt 

11 hier beneden. 

9 Er blijven nog diverse noteringen over die op dit moment niet begrepen kunnen worden.  

10 Echter, het lijkt erop dat de twee getallen onderaan de bladzijde TOTAAL-SALDI zijn bij de 

twee desbetreffende banken. Immers, die bedragen blijken sterk te zijn geklommen als we naar 

de laatste bladzijde kijken en daar dezelfde acroniemen aantreffen.   

11 Aannemend dat het inderdaad cumulerende saldi zijn van US dollarbedragen, dan zien we dat 

op de laatste bladzijde , in november 1989, die saldi als volgt waren: 

• CS     US $ 1,990.364,25  (saldo bij de overal aanwezige Credit Suisse in Zurich?) 

• ZKB  US $ 1.220.903,66  (saldo bij de oude ‘soepele’ Zurcher Kantonalbank in 

Zurich?) 

12 Het RF getal van 39.429,14  is het totaal van de alle transactiebedragen op deze pagina  
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DE LAATST-BESCHREVEN BLADZIJDE VAN HET CAHIER  

 

 
FIGUUR 6-F 

HIER BLIJKT DAT DE SOM VAN DE BEDRAGEN VAN DE BANKEN CS EN ZKB  

GELIJK IS AAN HET BEDRAG GENOEMD IN HET KADERTJE 

 

HET LIJKT EROP DAT DE TWEE SALDI 

WERDEN OVERGEMAAKT NAAR DE OUDE, GERENOMMEERDE ZWITSERSE 

BANK LOMBARD – IN MAART 2004 
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Overige Objecten 

Die ook duiden op een erfenis of anderszins 

nagelaten som geld    

 
Document waaruit een lang bestaande bankrelatie blijkt met een in  

Cannes gevestigde Bank gedurende het Koloniale Verleden van Togo 
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Zie hiernaast 
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Mondelinge overlevering maakt gewag van een lang bestaande zakelijke en 

vriendschappelijke relatie tussen de  

Hooggeplaatste Togolese Familie ODURO en de Franse Familie Rohmer die in Togo 

hotels en importbedrijven bezat 
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ERTS 

wellicht coltan uit de Congo -- voor de westerse en Chinese electronica-industrie 
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DELEN VAN AFRIKAANSE MUNTEN  
DIE DUSDANIG ZIJN VERZAAGD DAT ZE ALS <TOKEN> DIENEN 

BIJ HET INCASSEREN OF IMPLEMENTEREN  

VAN ERFENISSEN 

 
 


