
Journalist Casper Postmaa
deelt zijn persoonlijke herin
neringen aan collega en
goede vriend Alexander
M ü n n ing hoif

De laatste weken van Alexander Mün
ninghoff waren sereen, zelfs opgewekt.
Dankzij de coronalockdown waren zijn
kinderen vrijwel altijd bij hem, de zon
scheen op het terras, champagne bege
leidde de oesters en als het zo uitkwam
citeerde hij feilloos een gedicht, de laat
ste keer ‘Toren van Babel’ van Hendrik
Marsman. Voor echt diepgaande ge
sprekken had hij steeds minder adem.
Het gevecht met een handvol kwalen,
waaronder kanker, had hij al eerder ver
loren, maar als het om het leven zelf
ging, vond hij, was vanverlies geen spra
ke. Zijn bestseller ‘De stamhouder’,
waarin hij het verhaal van zijn familie
optekende, was het glorieuze sluitstuk
van zijn carrière. Niet alleen omdat de
royalty’s binnenstroomden, maar voor
al omdat het een revanche was op zijn
chaotische en soms hartverscheurende
jeugd. Zijn tirannieke grootvader ver
langde intens terug naar de tijden dat de

Münninghoffs tot de rijke en machtige
elite van Letland behoorden. Zijn fami
lie sleepte hij daarin mee. In het maclits
spel tussen zijngrootvader en zijnvader,
en tussen zijn ouders onderling, was de
kleine Alexander niet meer dan een
speelbal, een trofee die afen toe getoond
werd. “Toen ik na de zomervakantie te
rugkeerde op de lagere school vertelden
mijn klasgenoten over hun vakantie
naar Cadzand ofzoiets, terwijl ik in die
zelfde tijd tweemaal ontvoerd was ge
weest,” vertelde hij ooit, verwijzend
naar de tijd dat zijn moeder Wera hem
eerst naarDuitslandsmokkelde, waarna
zijn grootvader hem op spectaculaire
wijze dooreen echtpaar liet ontvoeren.
Daarbij werd het gebruik van chloro
form niet geschuwd. Zo waren er talloze
van dit soort anekdotes die de doorsnee
kinderziel diep zouden hebben ge
kwetst, maar hemleek het niet te deren;
ogenschijnlijk bleef hij ook in latere ja
ren dat vrolijke, wat naïeve jongetje dat
op de covervan zijnboekprijkt. “Alexan
derbeschikt overhet vermogen om alles
wat hij niet leuk vindt te vergeten,” zei
zijn vrouw Ellen daar meer dan eens
over.

Het is de vraag of dat zo was. Alexan
der was niet altijd de man die goedge

mutst het glas hiefofaan het einde van
een diner in het ‘Wolgalied’ nitbarstte;
soms werd hij overvallen door zwaar
moedigheid omdat er te veel moestwor
den vergeten. Behalve de levenslange
strijd met zijn vader was er ook de tra
giekbinnen zijn eigen gezin; drie zonen
haalden het eerste levensjaar niet. Voor
aldedoodvanFlorisinl988, hijwasacht
maanden oud, trof hem als een moker
slag. Vlak voor zijn dood ontstak hij nog
in woede over de fatale, verkeerde diag
nose die een Italiaanse arts in Moskou
had gesteld; een eenvoudig medicijn zou
voldoende zijn geweest om het jongetje
over de crisis heen te helpen. Dat vergeet
je nooit, wisten ook zijn collega’s, die
meemaakten hoe Alexander op de re
dactie instortte door het verdriet over -
floris.

Normandië
En dan was er altijd weer die vader met
wie afgerekend moest worden.

In 1993 bezochten we samen met een
handvol collega’s de invasiestranden
van Normandië. Een van ons had een
herberg gereserveerd die een speelfilm
waardig was, evenals de gebeurtenissen
die zich die avond voltrokken. In desi
nistere eetzaal, waar de bediening in

handen was van een gebochelde ober,
waren we de enige gasten, op een echt
paar na dat ijlings vertrok toen een hef-
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tige discussie aan onze tafel losbarstte.
Het ging, zoals altijd tijdens dit soort
trips, over de oorlog. Onder invloed van

de overvloedig stromende drank deden
de oudsten onder ons verslagvan hun ei
gen aan de oorlog gerelateerde herinne
ringen. Eenvan hen had de bevrijding in
Duitsland meegemaakt, een ander be
kende dat zijn vader bunkers voor de be
zetters had gebouwd. Alexander zei
niets, tot hij rond middernacht opstond
en met barse stem vertelde over een
noodlottige ontmoeting in een Oekra
iens maïsveld tussen zijn vader, die
dienst had genomen bij de Waften-SS,
en een Russische militair. Bij beiden
weigerde het dienstpistool, waarna
Frans Münninghoff het snelst was. Hij
sloeg de Rus dood met het opklapbare
schepje dat elke militair in oorlogstijdbij
zich had. Alexander keek ons aan en zei.
“En jullie hebben mij dat altijd kwalijk
genomen.”

De aanwezigen reageerden perplex,
we hadden allemaal wel eens flarden
over zijn turbulente familieverledenge
hoord, maar dit element was nieuw en
waarom in hemelsnaam zou je hèm dat
kwalijk nemen? Toch was hij er niet
vanaf te brengen. Steeds weer stond hij
op om die ene boodschap te verkondi
gen: “Jullie hebben me dat altijd kwalijk
genomen!” Zelfs toen we in bed lagen,
hetwasaltegende ochtend, hoordenwe
hem op de gang heen en weer lopen en
schreeuwen. Vergeten lukte niet altijd,
maar de publicatie van ‘De starnhoude?
en het eclatante succes ervan maakten
veel goed. “Als je dat niet had gedaan,
zou je hier niet zô hebben gezeten’ zei
Ellen vlak voor zijn dood tegen haar
man, toen hij omringd door zijn gezin
het glas hief.

Ambivalent was hij over de vraag of
‘De stamhouder’ een afrekening met
zijnvaderwas. In een interview dat ik in
2014 met hem had in de Koninklijke
Schouwburg zei hij dat hij het antwoord
daarop schuldig moest blijven, terwijl
hij eerder inbesloten kringjuist wel van
een afrekening had gesproken. Zo had ik
het boek ook gelezen. Nu, in de scheme
ring van zijn leven, maakte hij de balans
vol overtuiging op. “Ja, natuurlijk, dit
was een revanche op mijn vader en het
verleden.”

Levensgenieter
Maar die andere Alexander, aan wie El
len zo graag refereerde, de intellectuele
levensgenieter, was er natuurlijk ook,
en die liet veel vaker van zich spreken.
Zijn levenslust, zijn niet te stuiten to
meloze drang om nieuwe werelden te
ontdekken, de trouw aan zijnvrienden,
zijn hartverwarmende gastheerschap
ennietin de laatste plaats zijn aansteke
lijke gevoel voor humor maakten hem
tot iemand in wiens gezelschap je graag
verkeerde. Zijn kennis over van alles en
nogwatwas oneindig. Zoals bekend,be
heerste hij een heel palet aan talen —

Russisch, Bulgaars, Frans, Duits, Engels
en Spaans als het meezat — maar niet Ita
liaans. Toch hoorde ik hem in die taal
een telefoongesprekvoeren. “Ja,” zei hij
verontschuldigend, “Italiaans is zo
makkelijk dat je vergeet dat je het niet
spreekt.”

Alexander Münninghoffwas journa
list en schrijver, maar in de eerste plaats
was hij reiziger. Dat deden we ook sa
men; de laatste keer waren we met
vrienden in Odessa aan de Zwarte Zee.
Bij een standbeeld van Poesjkin droeg
hij in het Russisch eenvan diens gedich
ten voor. Toen hij terugliep naar het ho
tel, de arm om Ellen geslagen, vroeg hij
zacht of het goed was gegaan. “Ja,
Alexander,” antwoordde ze, “je hebt het
goed gedaan.”
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