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Redactioneel

Voor u ligt het eerste nummer van het tijdschrift Indische Letteren, het documentatieblad van de in september 1985 opgerichte Werkgroep IndischNederlandse letterkunde. De doelstelling van deze werkgroep is: de
studie te bevorderen van 'wat Nederlandse schrijvers en dichters over
Indonesia hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot
op heden', zoals de ondertitel luidt van de Oost-Indische Spiegel van Rob
Nieuwenhuys. Hierbij wordt gedacht aan het stimuleren van onderzoek,
het organiseren van lezingen en symposia en het opzetten van een
documentatiesysteem. Het begrip literatuur client ruim te worden opgevat: het gaat niet alleen om poezie en fictioneel proza, maar ook om
kinderliteratuur, triviale literatuur, brieven, dagboeken, memoires, reisverhalen, sommige wetenschappelijke werken, en alles wat verder nog
van belang kan zijn.
Onderzoek op het terrein van de Indisch-Nederlandse letterkunde
wordt door ons niet gezien als een uitsluitend letterkundige aangelegenheid. Gezien haar vaak documentaire karakter blijkt de 'koloniale
literatuur' immers keer op keer te kunnen fungeren als een belangrijke
bron van kennis voor onder andere historici, sociologen en antropologen.
De werkgroep wil als platform fungeren voor alien die onderzoek verrichten — of hebben verricht — op het gebied van de Indisch-Nederlandse letterkunde. Het tijdschrift Indisch Letteren speelt daarbij een
belangrijke rol. De redactie streeft ernaar artikelen op te nemen, waarin
op een voor alle belangstellenden leesbare wijze verslag wordt gedaan
van nieuw onderzoek. Ook kleinere bijdragen, zoals citaten en fotografische documenten, zullen een plaats krijgen in het blad. Daarnaast
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worden aankondigingen en mededelingen opgenomen, terwij1 bovendien nieuw verschenen literatuur zal worden gesignaleerd. Wat dit laatste betreft zal het tijdschrift een vaste bibliografische rubriek bevatten.
Het lidmaatschap van de werkgroep staat in principe open voor iedereen. De contributie bedraagt 35,00 per jaar. Leden ontvangen het vier
maal per jaar verschijnende tijdschrift gratis. Men kan zich opgeven
als lid door de contributie over to maken op gironummer 1977068 t.n.v.
R. Baay, Praam 27, 2377 BW Oude Wetering, onder vermelding van
'Indische Letterkunde'. De betaalde contributie geldt voor het jaar 1986.
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De Oost-Indische Spiegel
gespiegeld na dertien jaar*
ROB NIEUWENHUYS

Kort na de verschijning van mijn Oost-Indische Spiegel in 1972 (dertien
jaar geleden dus) kwamen verschillende van mijn kennissen en vrienden mij tegemoet : 'Gelukgewenst, wat moet jij daar een werk aan gehad hebben!' Wat zij deden was mijn ijver prijzen en hoogstens mijn
doorzettingsvermogen, maar ze wisten niet dat ik tijdens het schrijven
van de Oost-Indische Spiegel geregeld afgeleid werd. Er zijn weken, ja
zelfs maanden geweest dat ik niets uitvoerde en maar liever ging koken.
Diezelfde en andere mensen vroegen mij ook altijd : 'Hoe lang heb je
over je boek gedaan?', vooral nadat ik verteld had alle literatuur ook
gelezen te hebben of in ieder geval met mijn schoen had doorgebladerd.
Dat was niet altijd zo'n leuk werk. Ik ben het periodiek zat geweest. Ik
heb jaren over mijn boek gedaan. Ik weet zelfs niet meer waar het
begin ligt. 1k ben in 1963 begonnen met het concipieren van mijn boek,
maar ik had natuurlijk tevoren al veel gelezen, meestal alles door
elkaar.
Ja, waar ligt het begin? Als je daarnaar vraagt, ga je steeds verder
terug omdat het een nu eenmaal aan het andere vastzit. Als ik de lijn
maar ver genoeg naar het verleden doortrek, kom ik op het werkelijke
begin uit: de geboorte en de navelstreng waarmee je aan je moeder
vastzit. Zij was een Indische die al over de veertig was toen ze voor het
eerst Holland zag en ik hoor haar mopperen over het weer, over de kou
en over het leven dat zo moeilijk was 'omdat je alles zelf moet doen'.
Mijn vader was een totok die zijn stad en zijn land en zijn familie ook

* Dit is de bewerking van een toespraak door Rob Nieuwenhuys gehouden op de eerste
bijeenkomst van de werkgroep te Leiden op vrijdagmiddag 13 december 1985.
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Oost-Indische Spiegel

al in veertig jaar niet gezien had. Ze waren beiden Indischmensen
geworden in een vreemd land.
Mijn moeder was op haar achtste jaar wees. Ze werd door mijn
overgrootmoeder opgevoed die een Javaanse was, maar die door haar
huwelijk met een Europeaan in de Indo-europese groep was gekomen.
Ik herinner me haar nog maar heel vaag en ik weet dat ze tegenover
ons Nederlands trachtte te spreken. Mijn moeder heeft door haar een
half-Javaanse opvoeding gehad, al ging ze naar de Europese school.
Later is ze door de familie van haar oom, van moederszijde, in het gezin
opgenomen. Van haar stiefmoeder heeft ze veel gehouden, tante Lot
(voor ons kinderen was ze oma), haar neven en nicht werden haar
broers en zuster. Ook zij leefden Indisch, met Indische levensgewoonten
en die heeft mijn moeder op ons gezin overgebracht. Het lijkt allemaal
heel ver te liggen, maar kan het toch niet zijn dat de impulsen tot het
schrijven voor mij uit die wereld zijn voortgekomen?
Ik ging op mijn negentiende jaar voor het eerst naar Holland en
keerde na mijn studietijd naar Indie terug, eerst als leraar Nederlands.
Later heb ik andere dingen gedaan. In 1953 repatrieerden wij voorgoed,
dat wil zeggen: wij gingen ons in Holland vestigen, een land dat wij
toch niet als ons echte vaderland beschouwden. Ik heb de term 'repatrieren` voor ons altijd vreemd gevonden, voor mij en mijn vrouw die
toch minstens en vaderland en een moederland bezitten. Ik vertel u dit
niet om confidenties te doen, maar om u de achtergrond van mijn OostIndische Spiegel duidelijk te maken.
Ik geloof zelfs dat een Indische jeugd zO beslissend is, dat je een
onderscheid kunt maken tussen de schrijvers die in Indie geboren en
grootgebracht zijn, met spoken en geesten, met goede en slechte dagen,
met selamatans en het branden van menyan (wierook) op malam
Jumahat, met begrippen als 'sial' en 'angker' — en voor de anderen
voor wie dit alles veraf ligt en voor wie dit waarschijnlijk ook niet
geheel navoelbaar is. Een typisch Indische kindertijd en jeugd met al
wat daaromheen is aan 'magie', zullen we maar zeggen (het sterkst
misschien nog wel bij de dichter Resink) — dit alles werkt natuurlijk
allang niet meer, maar het blijft psychologisch en sociologisch bepalend
voor wat ons in een bepaalde richting stuurt. Zou ik zonder die band
met mijn jeugd ooit de Oost-Indische Spiegel geschreven hebben? Ik weet
het niet.
Maar dit begin is natuurlijk geen echt bruikbaar begin. Dan ga ik
liever terug naar mijn kennismaking met Du Perron, eerst in geschrifte,
vooral Het land van herkomst, een herkenning voor mij, in meer dan een
opzicht. Hij was een 'Indische jongen' als ik, uit een Indische moeder en
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een Europese vader geboren, met een Indische jeugd die veel op de
mijne geleek. Zelfs onze moeders waren van hetzelfde soort, hetzelfde
type, al verkies ik, geloof ik, de mijne.
Twee of Brie jaar later leerde ik Du Perron persoonlijk kennen. Wij
woonden toen in Jakarta. Op een avond hoorden we voetstappen op
het krikil (kleine, losse steentjes) en vanuit het donker kwam een nogal
genet Indisch heertje tevoorschijn. 'Ik ben Du Perron', zei hij, 'ik kom
kennis maken', in een onvervalst Bataviaans accent ! Ik wist niet wat ik
zag en hoorde. Hij leek wel een spookgestalte. Dat was hij dus in levende lijve. Die ontmoeting werd het begin van vele dingen die ik ging
ondernemen.
Toen ik in begin 1935 weer naar Indie kwam, was ik vastbesloten
me niet alleen met de Nederlandse literatuur bezig te houden. Ik wilde
geen vreemdeling van mezelf maken. Ik had van de oudjavaanse klassieken de Arjuna wiwaha en de Pranatjitra gelezen, uiteraard in vertaling,
maar vooral Indische boeken. Ik kende alle romans van Maurits, dat is
dus P.A. Daum, en verder had ik wat, terwille van Daum, in oudindische kranten gesnuffeld en gelezen dat hij een bewonderaar van
Zola was. Dat was toen een ontdekking, waardoor ik hem een beetje
plaatsen kon en ik besloot tot een soort studie over Daum.
Du Perron vond het prachtig dat ik me met Daum ging bezig houden.
Hij verzon zelfs direct een titel voor mijn opstel dat ik toen nog schrijven moest : 'Maurits, romancier van tempo doeloe'. Het artikel verscheen in september 1939 in Groot Nederland en ik was er heel trots op
toen Ter Braak in zijn Dagboek op 5 september schreef dat hij mijn
artikel niet alleen 'boeiend' gevonden had, maar dat hij zich door de
lectuur ook 'met succes' had kunnen isoleren van het toen dreigend
'wereldgebeuren'. Over Daum zal Gerard Termorshuizen u in dit nummer meer vertellen, want hij gaat binnen niet al te lange tijd op hem
promoveren. Wat ik ervan gehoord en gelezen heb, belooft het veel.
Enige maanden na mijn kennismaking met Du Perron vond hij dat
ik een geschiedenis van de 'Indische bellettrie' zou moeten schrijven.
Hij sprak altijd van bellettrie. Hij droeg het mij gewoon op. Zo lag toen
ik hem in Indie ontmoette onze verhouding. Ik heb mij tegenover Du
Perron in die tijd als een leerling gevoeld. Toch heb ik aan die Indische
bellettrie niets gedaan en ik dank de hemel dat ik zijn opdracht niet
direct opgevolgd heb, want ik wist er achteraf maar bitter weinig van
af. Kort daarop kwam mijn overplaatsing naar Semarang die mij van
de enige wetenschappelijke bibliotheek isoleerde en daarmee van mijn
bronnen. Na ruim een jaar kwam de oorlog en de krijgsgevangenschap.
In het kamp hield ik wel lezingen, maar ik moet zeggen op een genant
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smalle basis. Pas later ben ik na de oorlog en na de krijgsgevangenschap
mijn eigen weg gegaan, maar als ik er goed over nadenk, is het toch Du
Perron geweest die aan het begin van die weg heeft gestaan, dus ook
aan het begin van de Oost-Indische Spiegel dat ik op mijn beurt aan Du
Perron heb opgedragen met een motto van Paul Leautaud, die ik ook
door Du Perron heb leren kennen. Maar dat was eerst twintig jaar later.
Du Perron sprak wel van bellettrie, de 'schone letteren' dus, maar uit
een inhoudsopgave in handschrift bij de nooit uitgegeven bloemlezing
Van Kraspoekol tot Sarcljah blijkt dat hij veertig bladzijden voor Junghuhn had uitgetrokken. Ook hij moet een andere norm gehanteerd
hebben. In ieder geval ben ik van het materiaal uitgegaan dat Presser
aanduidt met 'ego-document', waartoe ook brieven, mêmoires, reisverhalen, redevoeringen, krante-artikelen en zelfs wetenschappelijke werken kunnen worden gerekend. In plaats van 'ego-document' zou ik zelf
liever van 'personal document' willen spreken, omdat men met deze
term al gewerkt heeft. Ze wordt in Amerika voor vier disciplines gebruikt: de sociologie, de culturele antropologie, de geschiedenis en de
letterkunde. Het is maar toevallig dat de werkgroep die van dit materiaal uitgaat, hoofdzakelijk met literatuur te maken heeft. Voor hen zijn
de historie, de culturele antropologie of sociologie onontbeerlijke hulpwetenschappen.
Maar je kunt ook van de andere kant uitgaan. Voor sociologen, cultuur-antropologen en historici kunnen persoonlijke documenten eveneens van belang zijn. Ze worden dan alleen voor een ander doel gebruikt. Ze kunnen de methodiek en de techniek van het vak een menselijk gezicht geven. Het persoonlijk document illustreert en verlevendigt
en behoedt de onderzoeker voor algemeenheden en abstracties. Zij
kunnen bij onze werkgroep voor het persoonlijke document terecht. En
wij van onze kant kunnen niet buiten de disciplines van die andere
vakken. Daarom zijn in onze werkgroep historici, sociologen enzovoorts
zeer welkom am tot een 'gotong royong'-systeem te komen, een systeem
van onderling hulpbetoon. Wij hebben ze in ieder geval nodig omdat
het persoonlijk document op zichzelf onvoldoende is. We moeten er
altijd iets mee doen. Wij als werkgroep moeten onze grenzen overschrijden naar die andere wetenschappen toe.
Nu is een persoonlijk document een ietwat vage aanduiding, maar
ergens liggen toch de grenzen met marges aan weerszijden die ik — ik
erken het grif — wat arbitrair en misschien te vluchtig heb moeten
vaststellen, maar daar was eenvoudig niet aan te ontkomen, omdat het
gebied nog onontgonnen was, waardoor van een grondige toetsing Been
sprake kon zijn. Het werk van de historicus dr. F. de Haan (Oud Batavia,
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Priangan) had niet mogen ontbreken en dat van S. Kalff waarschijnlijk
ook niet. Jacques de Kadt en Joop van den Berg hebben mij daarvoor
op de vingers getikt.
Het persoonlijk document is herkenbaar omdat het lagen van ons
bewustzijn of onderbewustzijn raakt die ook aan de literatuur eigen
zijn. De 'glanzende kiemcel' van Vestdijk ! Het gebruik van het persoonlijk document betekent eigenlijk niets anders dan de uitbreiding van de
literatuur met niet-literaire genres. De consequentie is echter wel het
doorbreken van de traditionele genre-indeling zoals wij die nog altijd in
de meeste Nederlandse literatuurgeschiedenissen aantreffen. Men zie er
maar eens de massaal gebruikte boeken van Knuvelder op na ! Een
traditie kan hardnekkig zijn, al begint er iets (vanuit het oosten?) te
dagen.
Goed, ik heb bij het schrijven van de Oost-Indische Spiegel het begrip
literatuur willen uitbreiden. Wat heb ik nog meer gewild? Geen naar
Indie verlegde vaderlandse literatuurgeschiedenis. Ik wilde een andere
benadering door de Indische literatuur of te leiden uit de Indische respectievelijk Indonesische sociale en culturele verhoudingen. Dit heeft in
verschillende gevallen geleid tot een andere visie op bepaalde verschijnselen en ik doel hierbij in de eerste plaats op mijn omstreden
beoordeling van de 'zaak van Lebak'. Het optreden van Dekker als
besturend ambtenaar laat blijken hoe weinig hij op de hoogte was van
de geheel andere maatschappijstructuur van het gewest dat hij te besturen kreeg. Noch de regent noch de bevolking kunnen zijn gedrag hebben begrepen.
Enige kennis van de Indische/Indonesische samenleving is een conditio sine qua non voor de bestudering van de Indische literatuur.
Ook een van de meest opvallende kenmerken, de verteltrant, heb ik in
verband gebracht met de Indische sociale verhoudingen. Men zal deze
'Indo-centrische' kijk van mij op verschillende plaatsen in mijn boek
kunnen aantreffen.
Ik ben er blij om dat Paul van 't Veer in zijn bespreking van de OostIndische Spiegel (in Het Parool van 30 september 1972) dit Indo-centrische
heeft opgemerkt en dat dit voor hem, naar zijn zeggen, tot 'verrassende
en nieuwe gezichtspunten' heeft geleid. Ik ben hem er erkentelijk voor
dat hij dit heeft gezien en gewaardeerd, maar ik ben hem er nog meer
erkentelijk voor (al vond ik dit eerst niet zo prettig) dat hij mij heeft
getoond dat ik ook wel eens de dupe ben geworden van dit Indo-centrisch standpunt, van mijn eigen 'vondst'. En inderdaad, hij heeft gelijk.
Door me te fixeren op dit Indo-centrische, als een soort reactie op de
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gangbare neerlando-centrische visie (die meer dan eens tot foutieve
conclusies had gele gd), door voortdurend iets anders te willen zien dan
de Nederlandse literair-historicus met zijn bijziende blik op Indische
verschijnselen, heb ik de andere kant geen recht gedaan.
Van 't Veer licht zijn kritiek toe aan de hand van onder andere mijn
interpretatie van Du Perron, wiens gedrag en wiens (ook literaire) opvattingen en voorkeuren door mij in verband werden gebracht met zijn
Indische afkomst en zijn Indische jeugd, met andere woorden, met zijn
Indisch cultuurpatroon. Du Perron is, zoals u zult weten, in 1936 naar
zijn land van herkomst teruggekeerd met de illusie daar de rust te
vinden die hij in het Europese `gekkenhuis' niet kon krijgen, gedreven
ook door een heimwee naar zijn jeugd. Het werd een grote desillusie. Ik
verklaar deze uit het felt dat hij, toen hij vertrok, vooraf geen of weinig
vermoeden heeft gehad van de sociale veranderingen die de Indische
maatschappij juist had ondergaan in de periode dat hij weg was geweest, de vijftien jaren die liggen tussen 1921 en 1936, en ik heb het
sociale proces, geloof ik, vrij uitvoerig geanalyseerd. Van 't Veer prijst
dit, maar constateert tegelijk dat ik iets belangrijks verzuimd heb: rekening te houden met de veranderingen van Du Perron zelf tijdens diezelfde vijftien jaar in Europa, in een tijd van politieke gistingen voorafgaande aan de tweede wereldoorlog; dat Du Perron politiek anders
tegenover de Indische samenleving was komen te staan en dan wijst hij
erop dat ik Du Perrons 'meest politieke boek' Het scheepsjournaal van
Arthur Ducroo niet genoemd heb. Het gaf me een schok en met 66n slag
zag ik mijn eenzijdigheid of onvolledigheid, mijn 'blindheid'. En dat
terwiji ik zelf een soortgelijk proces had ondergaan! En diezelfde eenzijdigheid, diezelfde tendens vond ik bij herlezing van mijn boek op
verschillende plaatsen terug, ook waar Paul van 't Veer ze niet noemt.
De meest fundamentele kritiek die de grondslagen van mijn werk raakt,
heb ik van de historicus professor H. Bauclet gekregen. Hij deed dit in
een bespreking van zestien bladzijden in de Bijdragen en mededelingen
betreffende de geschiedenis der Nederlanden, deel 89, aflevering I, 1974,
later herdrukt in een aan mij gewijd nummer van De Engelbewaarder,
nummer 25, 1982. Baudet heeft mijn boek zeer aandachtig en nauwkeurig gelezen en in verband gebracht met uitlatingen die ik eerder in
toespraken had gedaan. Geen enkele andere bespreker heeft zich zoveel
moeite getroost. Baudet heeft mij zijn lof niet onthouden, maar tOch de
bouw, de constructie van mijn boek gekritiseerd op een wijze die aan
duidelijkheid niets te wensen overlaat. Hij heeft de vinger op de wonde
plek gelegd die ik voor mijzelf al vagelijk gelocaliseerd had en waar ik
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tijdens het schrijven voortdurend aan gedacht heb zonder -in staat te
zijn er de goede woorden voor te vinden. Wel heb ik in mijn verantwoording reeds bij de eerste druk crop gezinspeeld dat mijn compositie
op twee gedachten hinkte. Baudet is de enige die dit niet alleen gezien
heeft, maar ook heeft weten te formuleren. Zo schrijft hij :
Jets aan de bouw van het bock doet mij onweerstaanbaar denken aan constructies in gravures van M.C. Escher. Jets erin
klopt niet maar het is niet zo gemakkelijk om vast te stellen,
hoe dat precies zit, en zeker niet om dat te formuleren. Maar de
onderdelen weergaloos knap vaak voor zich, passen op de een
of andere wijze toch niet echt in elkaar. Komt dat in dit geval
door de nadruk die Nieuwenhuys steeds is blijven leggen op het
litteraire karakter van zijn werkzaamheid en van zijn doeleinden, terwijl hij tenslotte met iets heel anders voor den dag
gekomen is dan met een bock over letterkunde — namelijk
met een bock over geschiedenis, dat in elk geval tot historische
voldoening, heel wat meer om het lijf heeft gekregen?
Inderdaad, ik ben tussen literatuur en sociale geschiedenis blijven hangen. Voor een verklaring moat ik teruggaan naar het ontstaan van mijn
bock en de oorspronkelijke opzet: het schrijven van een sociale en culturele geschiedenis van de Europese samenleving in Indic/Indonesia
door veel gebruik te maken van persoonlijke documenten. Met dit uitgangspunt ging ik de mist in. Ik citeer nu mijzelf uit mijn verantwoording bij de derde druk van de Oost-Indische Spiegel (1978): 'Ik had me
eerder moeten realiseren dat een breed opgezette geschiedenis waarbij
nog zoveel grondwerk moest worden gcdaan, eenvoudig te omvangrijk
was om door een persoon te warden verricht, ook al zou hij er al zijn
tijd aan willen wijden. En dat was bij mij zeker niet het geval.' Ik heb
me dit te laat gerealiseerd en daarmee maanden verloren. En zoals het
wel Bens meer gaat, je groeit langzamerhand naar een inzicht toe dat
een ander voor je moat formuleren. Het was de cultuur-antropoloog
professor KObben die uitsprak waar ik al lang mee rondliep. Hij zei toen
ongeveer: houd je bij je stiel, ga van de letterkunde uit en plaats die dan
in een sociaal-cultureel verband. Later zei KObben dat hij zich niet
gerealiseerd had voor mij het verlossende woord te hebben gesproken.
Zo ben ik aan het werk gegaan. Mijn sociaal-historisch uitgangspunt is
overigens in sommige delen meer dan in andere, nog merkbaar. De
sociale verbanden ontbreken ook in dit werk niet, maar ze vormen geen
gesloten systeem, ze lijken meer toevallig, afhankelijk van mijn kennis.
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Die heeft zich natuurlijk in de loop van de jaren uitgebreid. Veel daarvan is nu in mijn fotoboeken Baren en oudgasten (1981) en Komen en
blijven (1982) terechtgekomen en nog meer zal te vinden zijn in het
fotoboek waar ik nog aan bezig ben Met vreemde ogen (1986?). Toch zal
de innerlijke tegenspraak niet geheel opgeheven kunnen worden. Het
boek dat Baudet van mij wenst, zoals ik dat in mijn eerste opzet geconcipieerd had, zal ik waarschijnlijk nooit kunnen schrijven. Daartoe ontbreekt mij de ambitie bij een steeds sneller vliedende tijd.
Ik ben zo onbescheiden te geloven dat ik een bruikbaar boek heb geschreven voor alien die zich met de Indische letteren bezig houden of
bezig willen houden, mits men maar voor ogen houdt dat het bedoeld is
als niet meer dan een handreiking en wegwijzer, desnoods als een 'eye
opener'. Verder hoop ik dat men het leesbaar zal vinden, want daar heb
ik erg mijn best voor gedaan, een leesbaar boek te schrijven, wat ongewoon van opzet misschien, bestemd voor een 'algemeen ontwikkeld
publiek', niet voor vakmensen. Dat heb ik nooit willen doen. Ze isoleren
de wetenschap, ze dragen niets uit en bewegen zich binnen een voor
mij te kleine cirkel. Je moet er naar streven je zo eenvoudig uit te
drukken zonder triviaal te worden. Eenvoudig schrijven is moeilijk. Je
moet het vakjargon uitbannen (dat zit er bij ons ingebrand) en je moet
je voortdurend hoeden voor clichés waar niet alleen politici zo kwistig
mee omgaan. Ik vond en vind dat je hierin ver moet durven gaan. Je
moet zelfs nooit iets in een 'referentiekader' willen plaatsen als je gewoon kunt zeggen dat je het een in verband met het ander kunt brengen. Ik kan het niet uit mijn pen krijgen om van een 'wezenlijk' verschil te spreken. Want wat betekent dat eigenlijk? Gemakzucht, behoudzucht of diepzinnigheid? Ik heb ook alle formele indelingen zoveel
mogelijk vermeden en alle kleine kopjes geexecuteerd, ik heb er een
doorlopend verhaal van gemaakt en daarbij angstvallig voetnoten geschuwd (met soms alleen in plaats daarvan een simpele verwijzing
tussen haakjes), maar geen echte voetnoten, omdat deze van de tekst
afleiden en de voortgang van de zin onderbreken, dezelfde voetnoten
die vroeger de trots van zovele wetenschappers waren, het teken van
hun belezenheid. De Amerikaanse toneel- en filmspeler John Barrymore schreef eens dat hij een hekel aan voetnoten had. Het is, zei hij,
alsof je tijdens je huwelijksnacht telkens de trap of moet omdat er
gebeld wordt. Dat is me uit het hart gegrepen.
Ik heb niet elk citaatje verantwoord. Dat had het lezen maar bemoeilijkt. Men moet mij maar op mijn woord geloven of anders de literatuuropgaven raadplegen. Ze beslaan totaal een kleine zeventig blad-
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zijden. Deze zullen bij een herdruk grondig moeten worden herzien en
uitgebreid. De Oost-Indische Spiegel is langzamerhand aan een grondige
renovatie toe, van de tekst zelf in de eerste plaats, want er is juist na
1978, tegen alle prognoses in, een ontstellend aantal boeken over Indie
verschenen. Er is zelfs een tweede generatie Indische schrijvers aan het
woord gekomen al zijn het er nog niet veel. Geen explosie van verhalen,
romans en documentaires zoals bij de literatuur over de oorlog, maar er
is toch een aanzet die beloften inhoudt : Marion Bloem (Geen gewoon
Indisch meisje, dat in de pocket-editie zeer goed verkocht worth) en Jill
Stolk (Scherven van smaragd, dat ook al een tweede druk heeft), Frans
Lopulalan (Een Indisch graf ender de sneeuw) en misschien Ernst Jansz en
Ralph Boekholt (Mendoeng). Ze moeten in een herdruk van de OostIndische Spiegel in ieder geval aan de orde komen, en misschien zullen er
nog meer aan het schrijven geraken.
Ik weet niet wanneer de uitgever tot een nieuwe en vierde druk-zal
overgaan, maar wel weet ik dat ik niet meer in staat zal zijn het werk
zelf to verrichten. Ik reken voor de toekomst op de steun en daadwerkelijke hulp van de werkgroep, dus op die van u alien.

Nicuwenhuys
Oost IndischeSpiegel

Omslag van de 3e druk van de
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Dost-Indische Spiegel

Daum contra de dubbele moraal
Maatschappijkritiek in Uit de suiker in de tabak'
GERARD TERMORSHUIZEN

Paul Daum was journalist van zijn beroep, Indisch journalist om het
preciezer te zeggen. Vanaf 1879 tot 1898, het jaar van zijn dood, zat hij
in de Indische journalistiek. Van die bijna twintig jaar bracht hij de
eerste zeven door in Semarang, op Midden-Java, waar hij eerst verbonden was aan De Locomotief en daarna aan Het Indisch Vaderland. Het gaat
mij hier om die Semarangse periode. In die jaren ontwikkelde Daum
zich tot een van de boeiendste en best schrijvende journalisten die Indie
heeft gekend; in die jaren OOk presenteerde Daum zich — onder een
pseudoniem overigens2 — met zijn eerste romans aan het Indische
publiek. Het laatste hangt samen met het eerste. Als men wil proberen
te verklaren waarom de romancier Daum zo'n bijzondere positie inneemt te midden van de Nederlandse naturalistische auteurs van zijn
tijd — bij hen hoort hij immers het meest thuis — dan zal men er under
andere rekening mee moeten houden, dat het ontstaan van dat schrijversschap en het karakter van zijn literaire werk niet los kunnen worden gezien van het journalistieke bestaan dat Daum in Indie leidde. Op
die hechte en soms uiterst curieuze relatie tussen de in Daum verenigde
journalist en romanschrijver kan ik hier nauwelijks ingaan. Met een
uitzondering dan: ik wil enkele door Daum gehuldigde en in zijn krant
naar voren gebrachte denkbeelden gebruiken als opstapje naar een belangrijk motief in Daums eerste roman, Uit de suiker in de tabak, namelijk
dat van het Indische huwelijk.
De belangrijkste bron om Daums denken en intellectuele bagage te
leren kennen, is zijn dagelijkse arbeid : zijn journalistiek, opgetast in de
door hem geredigeerde jaargangen van De Locomotief en Het Indisch
Vaderland. Vooral vanaf januari 1880, wanneer Daum hoofdredacteur
geworden is van De Locomotief en zijn artikelen nauwkeurig zijn te

13
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traceren, kunnen we ons een samenvattend beeld vormen van zijn
levensbeschouwing. Het meest onbevangen en open over wat hem
bezighield uitte Daum zich overigens in Het Indisch Vaderland waarvan
hij — vanaf 1 januari 1883 — hoofdredacteur en eigenaar was.
Wat ons bij doorlezing van Daums talrijke artikelen met hun breed
scala van onderwerpen direct treft, is zijn eruditie, zijn belezenheid en
intense belangstelling voor maatschappelijke verschijnselen. En niet
minder valt het ons op, dat de door hem geformuleerde opvattingen
over mens en maatschappij voortkwamen uit een scherp omlijnde
levensovertuiging. 'Verlichting', 'beschaving', 'wetenschap' en 'vooruitgang', het zijn begrippen die we, in hun onderlinge samenhang, steeds
weer bij Daum genoemd en uitgewerkt vinden en die al direct verraden
waar Daum levensbeschouwelijk zijn thuis had gevonden. Hij was een
'verlicht' liberaal, een man voor wie 'vrijheid' onder heerschappij van
de ratio het leidend levensbeginsel was. Zijn intellectuele vorming had
hij te danken aan rationalisten als Kant, Voltaire, Lessing en de positivist Herbert Spencer. Maar meer nog dan de genoemden is het Multatuli geweest, die een beslissende invloed heeft uitgeoefend op zijn geesteshouding. Multatuli, zo schrijft hij over zijn invloed in het algemeen,
heeft 'het Nederlandsche yolk — voor zoover het leest — lezen geleerd
en bovendien vergelijken, overdenken, oordeelen, schiften. Voor al die
Woutertjes Pietersen, die groot werden in een atmosfeer van Nederlandsche Pennewipperij, was hij de dokter Holsma, die de kiemen legde
tot zelfstandig nadenken en onderzoeken.' 3
Kennis van de werkelijkheid was binnen Daums levensvisie uitgangspunt en doel. Vermeerdering van die kennis door nimmer aflatende studie en onderzoek vormde in zijn ogen de basis van het streven
naar waarheid. In dat licht zag hij ook de taak van de journalistiek.
Naar zijn mening had zij behalve als nieuwsmedium een rol te vervullen ten dienste van de maatschappelijke ontwikkeling. Het is dan
ook niet verwonderlijk, dat Daum in zijn krant regelmatig ingaat op
vraagstukken van algemeen maatschappelijke en levensbeschouwelijke
aard. Boeiend zijn die stukken vooral, omdat hij zich daarin wat zijn
eigen opvattingen betreft zo onomwonden uitspreekt. Verstandelijke,
tot kennis en inzicht leidende, ontwikkeling betekende voor hem de
bevrijding uit het keurslijf van tradities en taboes en vormde als zodanig
de voorwaarde voor de maatschappelijke vooruitgang en het geluk van
de mensheid. Het is vanuit dit op 'verlichting' stoelende vooruitgangsgeloof dat Daum zijn standpunten formuleert. Hij schrijft ook geen
woord te veel, wanneer hij, een lans brekend voor hoger onderwijs in
Indie, verklaart dat 'men ons steeds in de voorste gelederen [zal]
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kunnen vinden van hen, die strijden voor ontwikkeling en beschaving.'4 Als Indisch journalist beyond hij zich inderdaad in de voorhoede
van een kleine intellectuele elite die, zich verzettend tegen traditionalisme en vooroordeel, niet schroomde uit te komen voor haar verlichtingsdenkbeelden. Gemeengoed waren die denkbeelden nog allerminst
in de Europese gemeenschap in Indie. Naar aanleiding van het in Soerabaja zo veel weerstanden oproepende optreden van de militante
Mina Kruseman constateert De Locomotief in 1879: 'Deze kolonie is, ten
opzichte van de groote vraagstukken welke Europa beroeren I.. .1 nog
geheel dood.' 5 En twintig jaar later nog spreekt de bekende Bataviase
criticus Otto Knaap over 'dit land van primaire beschaving' ! 6
Een pleidooi voor meer en beter onderwijs in de kolonien is een regelmatig terugkerend thema in Daums beschouwingen. Al speelt ook de
'verheffing' van de inheemse bevolking daarin een rol, als koloniaal zag
hij haar toch in een ander perspectief dan de intellectuele ontwikkeling
van zijn rasgenoten. Wat dit laatste betreft waren het in het bijzonder
de rechten van de vrouw die hem ter harte gingen. De omstandigheid
bijvoorbeeld dat meisjes in Indie geen middelbaar onderwijs konden
volgen, was in zijn ogen een onduldbare achterstelling. Zij missen, aldus
Daum, daardoor de mogelijkheid zich een volwaardige maatschappelijke positie te verwerven. En in het huwelijk, zo oordeelt hij, kunnen
zij niet de gelijkwaardige partners zijn van hun mannen en schieten zij
te kort in de opvoeding van hun kinderen. De meisjes trouwen bovendien vaak veel te jong, doordat hun ouders hun kroost voor de toekomst
'geborgen' wensen te zien. Teleurstellingen zijn dikwijls het gevolg. Het
is volgens hem dan ook niet verwonderlijk dat 'waar het huwelijk op
zulke slechte grondslagen rust, het aantal echtscheidingen in verhouding tot de aldaar gesloten huwelijken, verbazend groot is.' 7 Slechts
goed onderwijs kan verandering brengen in de toestand van 'totale
afhankelijkheid der vrouw in de Indische maatschappij'.8
Over de emancipatie van de vrouw heeft Daum zich bij herhaling
uitgesproken. Hij doet dat bijvoorbeeld in een kritiek op het sociaal
conservatisme van de schrijver en essayist Busken Huet. Huet, zo schrijft
Daum, moge dan 'weinig bespeuren van de werking der emancipatiebegrippen en F. . .1 het geraden oordeelen de geheele beweging als een
modedwaasheid van zich of te werpen, dat alles belet niet dat de ideeen
voortwerken en elk nieuw geslacht meer vrouwen oplevert, die protesteeren tegen de plaats der vrouw in de maatschappij aangewezen. Dat
daarbij in uitersten wordt vervallen, betwisten wij niet. De schuld daarvoor zoeken wij bij hen, die, gelijk de heer Busken Huet, voor een in
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principe rechtvaardige sociale zaak, slechts dooddoeners over hebben.
Wanneer wij, eigengemaakte heeren der schepping, ons niet verscholen
achter onze gramheid en wat minder het wapen van den spot hanteerden, maar daarentegen redelijk en welwillend verkozen te zijn, wij
zouden den emancipatie-stroom reeds lang in een goede bedding hebben geleid F. . .].' 9 Het is een opmerkelijk standpunt, verdedigd in een
Indie waar de 'Vrouwen quaestie' nog nauwelijks aandacht kreeg.
Daum hoorde dan ook tot de eersten die zich in de kolonien hebben
ingezet voor de emancipatie van de vrouw daar. Sprekend over de in
Indie alleen voor jongens toegankelijke onderwijsinstellingen, schrijft
hij : 'Men stelle alles open voor de vrouw; Allesr 10 Zo ver was het nog
lang niet. Wel werd in 1884 in Batavia de eerste meisjes-H.B.S. geopend
en werd het jaar daarop in Semarang een particuliere cursus voor
middelbaar onderwijs voor meisjes opgericht. Daums oudste, inmiddels
15 jaar geworden, dochter Maria behoorde tot de eerste leerlingen.
Van Daum als journalist naar Daum als schrijver van Uit de suiker in de
tabak. De roman werd tussen december 1883 en juli 1884 als feuilleton
afgedrukt in Daums eigen krant, Het Indisch Vaderland. In 1885 verscheen hij in boekvorm. 11 Uit de suiker in de tabak is een bock geschreven
volgens het 'naturalistische' concept, dat wil zeggen geschreven vanuit
een opvatting van literatuur die de observatie en de zo objectief en
natuurgetrouw mogelijke registratie van de werkelijkheid als primaire
doelstelling zag. Alleen al gezien vanuit literair-historisch standpunt is
Uit de suiker in de tabak een belangwekkend bock. Zo zijn er bijvoorbeeld
allerlei redenen om het te beschouwen als de eerste naturalistische
roman binnen de Nederlandse letterkunde. Het bock is, zoals ik elders
hoop aan te tonen, waarschijnlijk eveneens de eerste Nederlandse 'ik'roman met een negatieve held. Die 'ik' is James van Tuyll die terugblikt
op zijn levensloop vanaf het ogenblik dat hij als jongeman in Indie
kwam, totdat hij zich, een dertigtal jaar later, geconfronteerd ziet met de
brokstukken van een mislukt bestaan. Uit zijn leven geef ik enkele
hoofdmomenten:
James, een gesjeesde student, is door zijn vader naar de kolonien
gestuurd en wordt daar opgevangen door zijn oom Willem en diens
echtgenote. Zijn carriere beginnend 'in de suiker' komt hij onder andere
te werken op de onderneming van de graag filosoferende en relativerende Drossaarts die samenleeft met een concubine, een njai. Na een
jaar of vijf ontmoet James Helene Sanders, dochter van een planter, en
trouwt met haar. Ongeveer tegelijkertijd wordt hij eigenaar van het
bedrijf van Drossaarts die 'in de tabak' is gegaan.
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James en Helene kunnen het de eerste jaren redelijk met elkaar
vinden, maar daarna verkoelt hun verhouding geleidelijk. Helene, die
hogere financiele eisen gaat stellen, speelt een belangrijke rol bij James'
besluit het in de meer winstgevende tabak te proberen. Hij associeert
zich met de planter Koorders bij wiens gezin hij en Helene intrekken.
Vanaf dat ogenblik worden de breuken in hun huwelijk duidelijk zichtbaar. James zoekt buitenechtelijk vertier in de desa, maar vindt tegelijk
dat zijn vrouw te familiair omgaat met Koorders.
In de tabak wordt intussen goed geld verdiend. De familie Koorders
gaat met verlof en na hun terugkeer is het de beurt aan James en
Helene om Europa te bezoeken. In Parijs, het doel van hun refs, geven
zij enorme bedragen uit. Belachelijk voor de buitenwereld en verachtelijk in de ogen van zijn vrouw maakt James zich door zich te laten
oplichten door een Franse familie waarvan de dochter hem tot lokaas
heeft gediend. Met deze gebeurtenis is het gedaan met hun huwelijk.
Berichten over ernstige tegenslag doen hen overijld terugkeren naar
Indie waar hun wegen definitief uiteengaan: Helene reist door naar
familie en James gaat terug naar zijn onderneming die bijna failliet
blijkt te zijn. James gaat uit de tabak, aanvaardt een betrekking als
administrateur en trekt zich, in alle opzichten gedesillusioneerd, ver
weg in het binnenland terug. Zijn neef Charltje, die het een en ander
aan James te danken heeft, geeft hem zijn njai ten geschenke.
In Daums literaire werk wordt groot belang toegekend aan de Indische
omgeving als een de personages determinerende en de intrige sturende
factor. Uit de suiker in de tabak is daarvan het eerste voorbeeld. De titel
geeft trouwens al een duidelijke indicatie: hij verwijst naar de wereld
van de Indische cultures en geeft daarmee het kader aan, waarbinnen
de ten tonele gevoerde personages hun rol vervullen. Hoe hun Leven in
die wereld in grote lijnen verloopt en vooral ook waarop dat bestaan
zich richt, weerspiegelt zich in de in de roman gegeven motieven.
In Uit de suiker in de tabak vinden we drie verhaalmotieven. Twee
ervan liggen als het ware in elkaars verlengde. Het zijn Van Tuylls
carriêre als planter en diens jacht op fortuin. Ze komen hier slechts
zijdelings ter sprake. Ik wil hier vooral spreken over het derde, en
verreweg belangrijkste, verhaalmotief: dat van het huwelijk tussen
James en Helene. Hun verbintenis vloeit niet voort uit een overwogen
partnerkeus, maar is vooral het gevolg van toevallige omstandigheden:
hij, een planter op een afgelegen onderneming, zoekt een Europese
vrouw en 'vale op de eerste de beste die hij na lange tijd ziet; en zij, 'als
alle Indische meisjes reeds in haar vroege jeugd bevreesd voor de zuur-
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bier-toekomst', 12 ontdekt in de conscentieuze, omhoogstrevende James
een goede partij. Het is dan ook niet de liefde die hen samenbindt, maar
een gemeenschappelijk belang, namelijk zo snel mogelijk rijk worden.
Dat 'ideaal' verhindert echter niet, dat zij uit elkaar drijven. Hun huwelijk strandt tenslotte, wanneer James met zijn buitenechtelijke escapades zijn vrouw steeds openlijker bruuskeert en Helene van haar kant
alle respect voor hem verliest.
De verbintenis tussen James en Helene is niet het enige huwelijk
waarover we worden ingelicht. Er is in het boek zelfs sprake van een
reeks huwelijken waarover de lezer wordt geInformeerd. 'Het Indische
huwelijk' kan men dan ook een leidmotief noemen in de roman. We
maken bovendien kennis met het Indische concubinaat in de verhouding tussen Drossaarts en zijn Javaanse njai. Over die laatste verhouding wil ik eerst enkele opmerkingen maken. De bij herhaling van veel
gezond verstand blijk gevende Drossaarts leeft met een vrouw van het
land en komt daar ook zonder gene voor uit. Zij komt overigens vrijwel
niet in beeld, wat begrijpelijk is als we zien dat voor James — en vooral
door zijn ogen wordt het gebeuren geregistreerd — inlandse vrouwen,
behalve dan 'in zeker opzicht', 13 niet tellen. Een uitzondering is er.
Wanneer Drossaarts"bruine Dulcinea' 14 bij geruchte hoort van een duel
waarbij haar 'heer' betrokken zou zijn, treedt zij in haar angst ('haar
gansche lichaam een keel') 15 van het achterplan naar voren. Op dat
moment blijkt ook de verbondenheid tussen beiden, die zich van haar
kant uit in een zeer emotionele betuiging van aanhankelijkheid. Het is
een aangrijpende scene. Zij is des te opmerkelijker, omdat ze voorkomt
in een boek waarin we verder heel weinig te weten komen van het
innerlijk van de inlander.
Drossaarts heeft dus een njai en is daar content mee, o.a omdat hij
bijzonder weinig fiducie heeft in in Indie tot stand gekomen huwelijken
tussen Europeanen. Afgaande op wat er in de roman aan informatie
wordt gegeven over Indische huwelijken heeft hij geen ongelijk. Bepaald gelukkig zijn die verbintenissen niet. Genegenheid en onderling
begrip ontbreken meestal, een Bemis dat, vooral van de kant van de
vrouwen, wordt gecompenseerd door geldzucht en verkwisting. Ook
met de huwelijkstrouw wordt het niet al te nauw genomen. Met name
door de mannen. Zo lezen we over de regelmatige bezoekjes die Koorders en Van Tuyll brengen aan de dessa. Hoe de laatste zich gedraagt in
Europa, weten we al. Toch zijn in de roman niet alle Indische huwelijken bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Dit wordt gedemonstreerd
door de verbintenis tussen oom Willem en tante Jet, een Indo-europese,
die elkaar oprecht liefhebben. Het gaat hier echter om een uitzondering!
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Hoe was de situatie in de werkelijkheid? Ik moet hier volstaan met
het plaatsen van enkele kanttekeningen. We luisteren eerst naar een
kort citaat uit de scherpzinnige bespreking van Daums eerste roman
door de Indische journalist L'Ange Huet. 16 Deze schrijft in 1885 : 'Realistisch is deze roman in hooge mate', en even verder: 'Gebrek aan hartelijkheid, aan teerheid van gevoel, aan tact en kieschheid is zeer algemeen bij de personen van dezen roman en . . . in de Indische wereld
zelve. Als men een roman, en nog wel een huwelijksroman uit dat
oogpunt gaat schrijven, krijgt men geen verkwikkelijk, maar wel een
voor Indische toestanden en personen treffend boek.' 17 Als we L'Ange
Huet mogen geloven — ik acht hem een belangrijke getuige — dan
deed Daum met zijn voorstelling van het Indische huwelijksleven de
realiteit weinig geweld aan. Laten we eens letten op de exceptionele
omstandigheden waaronder Europese jongelui elkaar 'vonden'. Die omstandigheden vloeiden in belangrijke mate voort uit de onevenwichtige
structuur van de Europese gemeenschap waarin het aantal mannen dat
van de vrouwen verre overtrof. Zo is het ons bekend, dat er in 1880 op
elke 1000 Europese mannen 471 Europese vrouwen in Indie woonden;
aan het eind van de eeuw was dat aantal gestegen tot omstreeks 600.18
Als we bovendien weten, dat in diezelfde twee decennia het aantal
gemengde huwelijken op Java slechts 11% bedroeg van het totaal aantal
huwelijken van Europeanen, 19 laat het zich begrijpen dat bij zo'n geweldig mannenoverschot het concubinaat meer repel dan uitzondering
was. De 'gewenning' aan een inlandse vrouw — dikwijls waren er ook
kinderen — trok niet zelden een zware wissel op het huwelijk dat een
totok uiteindelijk sloot met een Europese. Een belangrijk motief voor
zo'n huwelijk was de op klassebewustzijn berustende sociale conventie
waarbinnen een gemengd huwelijk minder gewenst was.
Voor veel Europese jonge vrouwen betekende het huwelijk de mogelijkheid te ontsnappen uit de toestand van afhankelijkheid en isolement
waarin zij leefden. Deel uitmakend van een koloniale gemeenschap met
sterk materialistische trekken legde de maatschappelijke positie van de
huwelijkskandidaat bij de honorering van een aanzoek dikwijls een
beslissend gewicht in de schaal. Vandaar ook de veelvuldige satirische
grapjes, bijvoorbeeld in de Indische pers, waartoe dit soort verbintenissen aanleiding gaven.
Het Indische huwelijk was problematisch. Vandaar bijvoorbeeld het
betrekkelijk hoge percentage echtscheidingen in de kolonie. 2° Ook
Daum sprak zich in zijn krant verscheidene malen uit over deze kwestie.
Zoals we hiervoor al zagen, vond hij dat Europese meisjes veel te jong
trouwden. Dat kwam niet alleen, omdat zij numeriek in de minderheid
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en dus een 'gewild' artikel waren, maar ook omdat het hun ontbrak aan
opleiding en carrieremogelijkheden. De andere door hem genoemde
oorzaken zag hij eveneens in samenhang met 'den geheelen aard der
Indische samenleving'. 21 Zo beschouwde hij de omgang van jonge
Europese celibatairs met de 'bruine zusters' 22 als een ernstige bedreiging
voor het toekomstige huwelijksgeluk. Verantwoordelijk voor veel problemen achtte Daum tenslotte ook wat hij het verschil noemt in 'geestesrichting, opvoeding en gewoonten' 23 tussen partners van wie de een
in Indie werd geboren en grootgebracht, en de ander pas als volwassene
naar de kolonien was gekomen. In Helene en James van Tuyll in Uit de
suiker in de tabak treffen we zo'n echtpaar met een verschillende sociaalculturele achtergrond.
'Het Indische huwelijk' is, ik zei het al, een leidmotief in Uit de suiker in
de tabak. In Daums hele literaire oeuvre trouwens spelen echtelijke verhoudingen een heel belangrijke rol. Voortdurend ook stuiten we in dat
werk op buitenechtelijke verhoudingen, niet alleen tussen vrijgezellen
en njai's, maar ook tussen gehuwde Europeanen en inlandse — soms
Chinese — vrouwen. We kunnen in die opvallend grote aandacht voor
relaties in en buiten het huwelijk en voor de daaruit voortvloeiende
verwikkelingen de weerspiegeling zien van het gecompliceerde karakter dat die betrekkingen kenmerkte. Maar er is hier meer aan de hand
dan alleen maar een streven om de realiteit weer te geven. Niet zelden
namelijk dienen de beschreven relatieproblemen de schrijver als middel
om een kritisch oordeel te vellen over de onder andere door de 'dubbele
moraal' bestendigde ongelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Dit maatschappij-kritische standpunt komt vooral in Uit de suiker
in de tabak heel duidelijk tot uiting.
Eerder kwalificeerde ik Uit de suiker in de tabak als een naturalistische
roman, als een boek met andere woorden, waarin men de Indische
werkelijkheid zo objectief en onpartijdig mogelijk beschreven vindt. Ik
wil hier enkele relativerende opmerkingen maken en met een voorbeeld laten zien, dat de auteur op bepaalde momenten wel degelijk
partij kiest ten aanzien van het sociale gebeuren.
De begrippen 'objectiviteit' en 'onpartijdigheid' — we weten het
alien — hebben slechts een betrekkelijke waarde. Dat geldt dus eveneens voor de literatuur, en dus OOk voor stromingen die met 'realisme'
en 'naturalisme' worden aangeduid. Een nauwkeurige en onbevooroordeelde weergave van de werkelijkheid is namelijk onmogelijk, ook al is
de schrijver nog zo vertrouwd met wat hij beschrijft. Zo is de werkelijkheid die de romancier beschrijft altijd maar een keuze daaruit, een
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keuze die onvermijdelijk gekleurd is door zijn visie daarop. Hoe zeer
Daums visie op het maatschappelijke gebeuren in zijn Uit de sulker in de
tabak doorklinkt, blijkt bijvoorbeeld uit de zeer kritische benadering van
de zogenaamde 'dubbele moraal', een door de heren der schepping in
stand gehouden maatschappelijke conventie die verantwoordelijk was
voor de ten opzichte van de man ongelijkwaardige positie van de vrouw.
Het is James van Tuyll die zich beroept op deze conventie en die, zo
laat het boek zien, in z'n praktisch handelen ernaar onherstelbare schade toebrengt aan de relatie met Helene. Dat het de schrijver om veel
meer ging dan de nuchtere, objectieve constatering van dat felt, is duidelijk vanaf het moment dat James' huwelijkse ontrouw een rol gaat
spelen: geraffineerd gebruik makend van bepaalde verteltechnische
middelen toont Daum de lezer steeds maar weer de onhoudbaarheid
van James' opvattingen en brengt hij hem onontkoombaar tot het inzicht van diens hypocriete en immorele gedrag.
Die lezersbeInvloeding wordt onder andere bereikt door het ironiseren van James' opvattingen. De schrijver doet dat hier door zijn hoofdpersoon zwakke of zelfs niet-kloppende redeneringen in de mond te
leggen. Als voorbeeld citeer ik enkele passages die het weerzien betreffen van de echtparen Van Tuyll en Koorders, vlak nadat de laatsten zijn
teruggekeerd uit Europa. Als James even alleen is met Koorders' echtgenote, prijst zij hem om de uitstekende tabaksprijzen die hij tijdens
hun afwezigheid heeft gemaakt :
'Neen, maar, 't was nu zoo heerlijk ! Altijd goede berichten van
jou en zulke magnifique tijdingen uit Holland. Het was zOO
geruststellend en zOO pleizierig. Ik heb je uit pure dankbaarheid
in gedachten omhelsd.'
Zij was al pratende de goedang binnen gegaan. In het half
duister dat daar heerschte, scheen mij het levendige, pêtillante
Oostersche vrouwtje nog veel liever toe dan antlers.
'Wel,' zei ik lachend, 'daaraan heb ik verduiveld weinig gehad. Wat ik in gedachten heb verdiend, komt me in de' werkelijkheid eerlijk toe.'
Het is onnoodig te zeggen, dat ik nam wat mij toekwam. Ik
wist op dat oogenblik niet of zij het gaf met genoegen, dan of
het voor haar een opoffering was, maar in dat laatste geval
executeerde zij zich met bijzondere gratie en groote gemakkelijkheid.24
Na dit incident voegt James zich weer bij de anderen. We volgen zijn
gedachten:
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In de voorgalerij zaten natuurlijk weer Koorders en Helene te
praten over Europa. L. I Zij lachten samen, en ze waren o zoo
eigen in hun conversatietoon. Het werd waarlijk te gek 't Begon
iets te krijgen van hofmakerij, meende ik, .en dat moest hij
nalaten tegenover mijn vrouw.
Het is waar, ik had zooeven. . . Maar dat was heel iets antlers.
Hij had geen prijzige tabak gemaakt, zooals ik, en er bestond bij
Helene geen dankbare herinnering.25
Wanneer James en Helene even later alleen zijn, berispt hij haar:
'Helene,' zei ik. L. .1 je moet niet zoo familiaar zijn met Koorders.'
Zij zuchtte.
'`Komaan, 't ontbreekt er nog maar aan, dat je jaloersch
wordt!'
'Daarover mag je denken, zooals je wilt —, ik zeg alleen, dat
een zekere familiare toon tegenover heeren, van den kant eener
getrouwde vrouw niet te pas komt.'
'Het is wel aardig, James, van jou te moeten leeren hoe getrouwde lieden zich behooren te gedragen, en wat van hun kant
te pas komt of wat niet.'26
Helene, met de lezer al lang op de hoogte van zijn uitstapjes, doorziet
dus James' kronkelredenering. Hoe scherp en doeltreffend haar aan
haar man geboden tegenspel wel is, zullen we zo dadelijk zien. We
luisteren eerst even naar het oordeel van Drossaarts die bier kennelijk
— zoals vaker — fungeert als de spreekbuis van de auteur. Als James
tegenover zijn oude vriend de mening verkondigt, dat een fatsoenlijke
vrouw haar echtgenoot trouw behoort te zijn, reageert Drossaarts niet
zonder sarcasme met:
'Maar, Tuylltje ! En wat moet in dien zin een fatsoenlijk man
doen? Ik zal op jou geen steen werpen, God bewaar me; de
begrippen: verplichting, fatsoen, enzoovoorts zijn zoo verbazend
relatief, dat niemand het recht heeft een ander te veroordeelen
omdat hij zelf een andere opvatting heeft —, maar dat wil ik
alleen maar zeggen: kom nooit met zulk een argument voor den
dag. 27
Niet dat Van Tuyll zo'n advies ter harte neemt ! Wel dringt zo nu en dan
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het besef' van zijn dubbelhartigheid tot hem door, maar tot een gewetensconflict komt het nooit ! Onveranderlijk rechtvaardigt hij zijn
amoureuze affaires met een beroep op de maatschappelijk algemeen
aanvaarde 'norm' waarbij aat de man gemakkelijk worth vergeven de
vrouw als een onvergeeflijke misstap wordt aangerekend. Vanuit die
mentaliteit had hij zich ook zijn verblijf in Parijs voorgesteld:
Helene, had ik gedacht, zou zooals een braaf, lief, fatsoenlijk
Hollandsch vrouwtje betaamt, 's avonds nu en dan eens met mij
naar de groote opera, naar les Italiens of het Theatre francais zijn
gegaan, en als we dan Weer in ons hotel terug waren, dan zou
zij rustig naar bed gaan, en ik zou mij dan nog zoo'n beetje
gaan amuseeren.28
Dat had hij inderdaad 'gedacht' ! Want Helene blijkt allerminst van zins
om, zoals L'Ange Huet het uitdrukt, de 'martelares van haar man' te
worden. Ook zij wenst zich, op haar manier, te amuseren en eist dat
recht ook op. En hoe precies en kernachtig formuleert zij haar argumenten : 'Pret hebben' wil ze, zb verzekert ze James die haar probeert of
te brengen van het 'dwaze idêe' om irne'e te doen' :
'Pret hebben, pret hebben! Al kent men ons niet, dan blijf jij
toch mevrouw van Tuyll, een getrouwde dame, mijn vrouw.'
'Nu, en dan?'
'Als zoodanig heb je een reputatie op te houden. Je kunt niet,
nooit afdalen tot de genoegens van studenten, grisetten en erger,
Helene.'
'En wat heb jij op te houden als meneer van Tuyll, een getrouwd man, mijn echtgenoot ?'
'0, maar dat is een heel ander geval.'
Zij sloeg de handen ineen en barstte in een luid, zenuwachtig,
onaangenaam lachen uit.
'Och god, James, je raakt zOO in het nauw. Waarom is het
zoo'n heel ander geval?'
'Omdat aan vrouwen andere zedelijke eischen gesteld worden dan aan mannen.'
'Wie stelt die?'
'Wel, de geheele maatschappij.'
'Je bedoelt daarm'ee toch zeker alleen de mannen? Maar laat
ons niet twisten, James, het blijft toch zooals ik gezegd heb.'
'Nimmer!'
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'Wij zullen zien. Ik weet dat je heele praatje voortkomt uit
den wensch om mij alleen te laten zitten, terwijl jij je amuseert;
dat behoort zeker ook tot de "zedelijke eischen".'
'Volstrekt niet.'
'Lieg niet, James! Ik ken je te goed om niet te weten, dat je
het doen zoudt.' 2 9
Hoe overtuigend Helene 66k met haar laatste woorden het gelijk aan
haar zijde heeft, worth aangetoond door het zich in Parijs afspelende
vervolg van de geschiedenis. Het mist zijn werking op de lezer niet.
Reeds kritisch gestemd door James' opzichtige drogredenen en gewaarschuwd door Drossaarts' terechtwijzingen aan diens adres rest hem nog
maar 66n mogelijkheid: de afkeuring van James' door grof egoisme
ingegeven handelwijze ten opzichte van Helene en, -meer in het algemeen, de veroordeling van een met twee maten metende moraal. Op
die conclusie stuurde de schrijver ook doelbewust af. Zijn standpunt laat
zich niet alleen maar horen, het krijgt door de nadrukkelijke accentuering ervan het gewicht van een maatschappij-kritische stellingname.
Het valt hierbij natuurlijk op, dat Daum zijn sterkste troef uitspeelt via
Helene Sanders. Zij wordt niet afgeschilderd als het in feite weerloze
slachtoffer van een zelfzuchtige echtgenoot, maar daarentegen juist getekend als een toonbeeld van actief en onwrikbaar verzet tegen wat in
de roman worth getoond als een sociale misstand. Aan dat verzet ontleent zij haar allure. Door haar zelfstandigheid van oordeel, de kracht
van haar argumenten en de wijze waarop zij tenslotte haar eigen weg
kiest, wordt zij in het boek het voorbeeld van een geemancipeerde
vrouw. Het maakt haar tot een bijzondere verschijning in de Nederlandse roman uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het is trouwens
niet de enige in Daums werk. Wilskrachtige en intelligente vrouwenfiguren komen daarin zelfs opvallend veel voor. Vaak zien we hen, zoals
Helene in Uit de sulker in de tabak, hun kwaliteiten aanwenden om de
vooral met het mannenbelang rekenende burgermoraal te ontmaskeren.
Een sterk gevoel van eigenwaarde — een besef waaraan het de mannelijke tegenspelers dikwijls ontbreekt! — is daarbij het uitgangspunt van
hun handelen.
Met zijn geprononceerde 'partij kiezen' in wat toen de 'vrouwen quaestie' werd genoemd, vertegenwoordigde Daum in het Indie van zijn tijd
een opmerkelijk progressieve zienswijze. Als journalist was hij een van
de eersten, die zich verzette tegen de discriminatie van de Europese
vrouw; als romancier — een zich tot het Indische publiek richtende
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romancier ! — deed hij, zij het impliciet, hetzelfde. De zo bewust geetaleerde kritische houding tegenover de 'dubbele moraal' en haar de
vrouw vernederende effecten is zelfs een van de meest in het oog lopende aspecten van Uit de suiker in de tabak.

Noten :
1 Dit artikel behelst de tekst van een lezing, gehouden op 13 december 1985 in
Leiden tijdens een bijeenkomst van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde.
Op het in dit stuk bsproken onderwerp en op allerlei andere, hier slechts zijdelings
genoemde, kwesties ga ik uitvoerig in in mijn over Daum als journalist en romancier handelende dissertatie (voltooiing naar verwachting 1987). Mien notenapparaat houd ik hier bewust summier, in de hoop dat de lezer het in dit artikel
gegevene zal willen beschouwen als een voorschot op mijn boek.
2 'Maurits' namelijk.
3 'Lezers !' De Locomotief, 22-4-1882.
4 'Hooger onderwijs'. De Loc., 11-8-1880.
5 In de rubriek 'Nederlandsch-Indie', 2-8-1879.
6 Aangehaald uit Mina Kruseman, 1839-1922. Portret van een militante feminists en
pacifiste. Samengesteld door Margot de Waal. (Amsterdam) 1978, p. 109.
7 'Middelbaar onderwijs voor meisjes in Indie. De Loc., 3 en 5-6-1880.
8 Idem.
9 'Een nieuwe lauwer aan den krans' (feuilleton). De Loc., 18-11-1880.
10 'De vrouwen-quaestie in Indie. Het Indisch Vaderland, 9 en 11-2-1884.
11 Maurits, Uit de suiker in de tabak. Oorspronkelijke roman. Enschede 1885. Bid citaten
verwijs ik naar deze eerste druk.
12 Uit de suiker in de tabak, p. 155.
13 Idem, p.150.
14 Idem, p. 166.
15 Idem, p. 166.
16 Neef van Conrad Busken Huet. Toen de laatste na acht Indische jaren in 1876 de
terugreis naar Europa aanvaardde, volgde dr. J. L'Ange Huet hem op als hoofdredacteur van het Dagblad van Nederlandsch-Indie.
17 L'Ange Huets bespreking vindt men in het 'Dagblad' (zie vorige aant.) van 11-71885.
18 A. van Marle, 'De groep der Europeanen in Nederlandsch-Indie, iets over ontstaan
en groei'. In: Indonesia, 5e jrg (1951-1952), nr. 4, p. 320.
19 Idem, pp. 319-320.
20 In 'Middelbaar onderwijs voor meisjes in Indie' (De Loc., 3 en 5-6-1880) relateert
Daum het aantal echtscheidingen aan het aantal gesloten huwelijken. Uit in de
Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indie opgenomen gegevens van de Burgerlijke
Stand blijkt dat, wat Java en Madoera betreft, in de jaren 1880 t/m 1885 het aantal
echtscheidingen in verhouding tot het aantal huwelijken 5 a 7% bedroeg.
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21 'Middelbaar onderwijs voor meisjes in Indie', a.w.
22 'Fransche moraal'. Het Ind. Vad., 30-7-1884.
23 Idem.
24 Uit de suiker in de tabak, p. 274.
25 Idem, p. 275.
26 Idem, p. 276.
27 Idem, p. 271.
28 Idem, pp. 290-291.
29 Idem, pp. 291-292.

Mededeling
Op vrijdag 21 maart a.s. organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag. Het programma is als volgt :
14.00 uur: Opening door de voorzitter
14.05 uur: Karin Evers: De opiumroman Baboe Dalima (1886)
van M.T.H. Perelaer
14.45 uur: Reggie Baay : Het onuitgegeven toneelstuk Arm Java (1906)
van P. Brooshooft
+ 15.30 uur: Pauze
15.45 uur: Joop van den Berg: Oost-Indisch Landjuweel (1902) verzameld
door S. Kalff - de eerste bloemlezing van de Indisch-Nederlandse
letterkunde
+ 16.30 uur: Slot
Plaats: Rijksuniversiteit Leiden. Gebouw 1175 (Centraal Faciliteitengebouw),
zaal 028, Witte Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg ter hoogte van de
Doelensteeg). De toegang is gratis. Alle belangstellenden zijn van harte
welkom.
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Naar 't geurig Oosten!
Over negentiende-eeuwse afscheidsgedichten
PETER VAN ZONNEVELD

Rob Nieuwenhuys gaf zijn Oost-Indische Spiegel de ondertitel Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesia hebben geschreven, vanaf de eerste
jaren der compagnie tot op heden; onze werkgroep sluit zich, wat Naar
doelstelling betreft, bij deze afbakening aan. Dit betekent, dat ook literair werk van Nederlandse auteurs die India nimmer bezochten, maar
er wel over geschreven hebben, voor ons Joel van belang zijn. Du
Perron dacht er net zo over. In het voorwoord van zijn nooit verschenen bloemlezing Van Kraspoekol tot SaIdjah zei hij : 'Met de opvatting van
enkele critici, dat ik alleen werk had moeten opnemen van auteurs die
in India geweest zijn, heb ik mij niet kunnen verenigen. Niet alleen als
curiosum, ook als zijlicht op, als voortzetting of bron, tegenspraak of
naklank van, de ideeen en gevoelens dier Indiekenners, leek het mij
wenselijk de kijk op India te memoreren van hun tijdgenoten in Holland."
Wie de Nederlandse literatuur vanuit dit perspectief bekijkt, kan al
snel vaststellen, dat er bijna geen schrijver of dichter te vinden is, die
nooit lets over India heeft gezegd. Het is natuurlijk zeer de vraag of het
zinvol is, alle — vaak willekeurige — verwijzingen in kaart te gaan
brengen. Met afzonderlijke verhalen, gedichten, toneelstukken of romans ligt dat antlers. Wie wil weten welk beeld er in Nederland van
India bestond, kan, denk ik, aan dergelijke bronnen niet voorbijgaan.
Zo schreef Jacob van Lennep — bepaald geen auteur die je tot de Indische bellettristen zou rekenen — een toneelstuk dat De Stichting van
Batavia heet.2 Ook in zijn verzen doet India zo nu en dan van zich
spreken. Eên voorbeeld: in de Almanak voor het Schoone en Goede van
1858 vond ik zijn gedicht: 'Voor eene bruid op Java', een publikatie die
in de bibliografie van zijn werk niet vermeld wordt. 3 Het heeft betrekking op het eerste huwelijk van zijn zoon Christiaan van Lennep (1828-
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1908), die in 1852 naar Indie was gegaan en het daar tot directeur van
de cultuurmaatschappij de Vorstenlanden zou brengen. 4 De bruid,
Louise Johanna Meis (1838-1867), in Indie geboren, was de dichter
geheel onbekend. Het huwelijk vond plaats op 11 april 1857, te Semarang; dat verklaart waarom Van Lennep spreekt over 'Samarangs bekoorlijkste bloem' die 'Feestelijk neerzit als Bruid van mijn Zoon'. Het
gedicht bestaat voor het grootste deel uit goede wensen voor beide
echtelieden. Over Indie wordt alleen in het begin gerept, waar de dichter zijn 'Zangster' toeroept :
Vlieg naar het Zuid, naar die lachende streken,
Eeuwig in 't feestkleed der lente getooid !
Vlieg naar het Eiland van bloesems en geuren,
Dat ons de kloekheid der Voorzaten won,
Waar van de transen Oud-Nederlands kleuren
Schitt'rend nog pralen in de Oostersche zon.
Waar door Straat Sunda met barnende stroomen
De Indische Zeekom haar wateren jaagt 1. . .)
Nogal een stereotiepe voorstelling van Indie, zoals men ziet : bloemen,
geuren, altijd lente, en de vaderlandse driekleur. Van Lennep kende
Indie niet, zoals hij ook de bruid niet kende. De wens 'En moog' het uur
ons nog eenmaal bejegenen, / Dat haar — de dierbare — voert aan ons
hart', waarmee het gedicht besluit, ging niet in vervulling. Zij overleed,
28 jaar oud, te Djokjakarta. Ook zijn zoon Christiaan zou hij niet meer
zien; deze keerde pas na het overlijden van zijn vader naar Nederland
terug.
Zij die hun dierbaren, vrienden of bekenden naar Indie zagen vertrekken, waren er niet zeker van, of het afscheid niet voor eeuwig was.
Deze gedachte vindt men vaak terug in de afscheidsverzen die in onze
literatuur regelmatig opduiken. A. Hallema heeft in zijn artikel lets
over afscheids- en reisliedjes van hen, die in vroeger eeuwen naar Oost
en West togen'' reeds op het belang van dit genre gewezen; hij beperkt
zich echter tot de zeventiende en achttiende eeuw. In deze bijdrage wil
ik de aandacht vestigen op negentiende-eeuwse afscheidsgedichten, aan
de hand van enige voorbeelden.
In het omvangrijke oeuvre van Willem Bilderdijk, die door zijn tijdgenoten als de grootste dichter van die dagen werd beschouwd, zijn verschillende van zulke afscheidsgedichten te vinden. Zo schreef hij in
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1818 'In den vriendenrol van Dr. Blume, by zijn vertrek naar Indie. In
mijne (toen hoogstgevaarlijke) ziekte'. 6 Dr. Carl Ludwig Blume (17961862) was een Duitse arts en natuuronderzoeker, die naar de Oost ging
om onder Reinwardt vaccine-inspecteur te worden; in 1822 werd hij
directeur van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. Vier jaar later zou hij
naar Europa terugkeren. Hij werd nadien directeur van het Rijksherbarium te Leiden, in welke hoedanigheid hij Franz Junghuhn nog het
leven zuur zou maken. 7 Bilderdijk verwijst in zijn vers niet alleen naar
zijn eigen 'naderende' dood (hij zou pas in 1831 overlijden), maar ook
naar Blume's natuurhistorische belangstelling :
Vlieg op de vlerk des winds, door stroom en golfgewemel,
't Verlokkend Oost in d'arm, u lachende in 't gemoet,
En wisch er d'indruk uit van onzen Westerhemel,
Maar blijve u 't denkbeeld by van dees mijn afscheidsgroet.
Zie u 't geleerde hoofd met palm en lothos tooien,
En wat de roof bevat van Indus schatrijk strand!
Te midden uit den kring van die my 't doodkleed plooien,
Bied ik u 't warm VAARWEL met reeds verkoude hand.
Twee jaar later vervaardigde hij zo'n afscheidsgedicht voor een van de
leerlingen die hij als privaat-docent te Leiden in de vaderlandse geschiedenis en het staatsrecht had onderwezen: 'In het Album van den
Heer en Mr. Chr. de Haan, by zijn vertrek naar de Oostindien'.8
Wanneer ge in zoele lucht der specerywaranden
De zalige oogsten maait der hier bestede vlijt,
En 't Vaderland herdenkt, met de onvergeetbre panden,
Wier hoop, wier vreugde en roem, wier hoogste schat gy zijt;
Wanneer ge in 't daavrend pleit, Molukkers en Javanen
Het heilig recht verkondt, en lijdende onschuld refit,
En 't loon der braafheid smaakt in dankbre weduwtranen,
En 't onbezoedeld hart, waarop geen laster smet; —
Vergeet dan, schrandre HAAN, by uw herinneringen,
Den Vriend der waarheid niet, den uwe tot aan 't graf,
Die, zoo zijn flaauwe stem uw boezem door mocht dringen,
U vormde voor lien plicht waarvan hy 't voorbeeld gaf!
Uit beide gedichten spreekt slechts het verlangen, dat zij die vertrekken
nog eens aan Bilderdijk zullen denken; van hoop op weerzien is geen
sprake. Net als bij Van Lennep wordt hier een idyllisch beeld van de
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Indische natuur opgehangen, dat bepaald geen concrete vorm aanneemt. Tussen het schrijven van het eerste en het tweede vers had in
Bilderdijks leven een dramatische gebeurtenis plaatsgevonden: op
26 augustus 1818 was zijn zeevarende zoon Julius Willem, twintig jaar
oud, aan boord van het fregat Hoop en Fortuin, ten oosten van Madoera
overleden. Dat bericht bereikte de ouders pas in januari 1819; in het
vers voor De Haan rept Bilderdijk hierover met geen woord.9
Tot Bilderdijks vele bewonderaars behoorde ook Nicolaas Beets, die
in de negentiende eeuw eveneens als een belangrijk dichter werd beschouwd. Hij schreef op 22 december 1876 'Aan Clara, op den dag van
haar vertrek naar Oost-Indie, met het Stoomschip "Voorwaarts" '.,° De
eerste strofe luidt :
Vaarwel, mijn dochter, streef met moed
Door zee en vloed
Naar 't geurig Oosten!
Ga daar eens Echtvriend trouw gemoed
Van 't uitgerekt verlangen troosten,
En breng mijn Zoon mijn Vadergroet !
Jonkvrouwe Clara Johanna van de Poll (1853-1931) was op 26 oktober
1876 te Haarlem bij volmacht gehuwd met mr. Dirk Beets (1842-1916),
die later president van de Weeskamer te Batavia zou worden." Of
Nicolaas het echtpaar nog in levenden lijve heeft teruggezien, weet ik
niet — het is heel goed mogelijk — maar in het gedicht hopen de
achterblijvers slechts op de tijding 'Aangekomen — / Gezond — Vereenigd — Dank zij God'. De laatste strofe sluit daar als volgt bij aan :
0 spoedig smake 't ouderhart
Die vreugd, de smart
Vergoedende van 't moeilijk scheiden!
VaarwellVaarwellDe "Voorwaarts" wacht;
Gods Englen mogen 't schip geleiden,
Beschermende u, bij dag en nacht.
Natuurlijk hebben ook dichters van het tweede en derde garnituur zich
met het genre bezig gehouden. In de Nederlandsch-Indische Muzen-Almanak voor de jaren 1859 en 1860 publiceerde de Leidse notaris en literator
J.M.E. Dercksen (1825-1884) zijn 'Vrienden, die naar de Oost gaan', '2
waarin de nadruk ligt op de beslommeringen die aan het vertrek naar
'het verre, vreemde land' verbonden zijn. Van hoop op weerzien is ook
hier geen sprake :
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't Scheidensuur, zoo wreed voor 't harte,
Lang gewacht en toch te vroeg,
Vrienden-handdruk, zustersmarte,
Moederkussen nooit genoeg.
[. . .]
Voor het laatst hen weg zien stomen,
Laatste groet, die 't hart ontroert;
Is het waken? Is het droomen?
Zijn zij aan ons hart ontvoerd?
De hoop op weerzien is wel te vinden in een gedicht van de katholieke
dichter H. Ermann, getiteld 'Aan twee missionarissen bij hun vertrek
naar Oost-Indie'. 13 De eerste twee strofen luiden:
Naar 't verre, heerlijk land trekt gij kloekmoedig henen,
Terwijl ons broederhart, tot de offerdaad bereid,
U met zijn bee en wensch en zegening geleidt,
En al uw vrienden hier uwe afreis stil beweenen.
Zal 't ongestadig lot op aarde ons ooit hereenen,
Die de eindelooze zee straks van elkander scheidt?
Ach, onoplosbre vraag, die 't hart meer kwelt dan vleit,
Al wordt het van den glans der zoete hoop doorschenen.
Het geloof biedt in dit verband echter houvast : `Wij zien elkander weer
in 't ver, in 't heerlijk land, / Waar 't hart geen zuchten meer om 't laatst
vaarwel zal slaken'.
Tenslotte wil ik nog wijzen op een gedicht van Francois Haverschmidt, opgenomen in Snikken en Grimlachjes. Het bekende, in middeleeuwse trant geschreven 'Jan van Zutphen's Afscheidsmaal. 1257' was
immers bestemd voor Haverschmidts vriend mr. Gerrit Jan Bernard
Henny, die in 1830 te Zutphen was geboren, en die in 1857 naar Indie
ging om te Batavia het advocatenkantoor Henny op te richten:
Want, als het weer daagt in 't oosten,
Tijgt ZUTPHEN'S dapper heere
Met het roode kruis op den schouder
Naar het land van Overmeere.
En als het weer purpert in 't westen,
Dan dragen hem reeds de golven
Naar 't verre land, waar al menig
Zich een heldengraf heeft gedolven.
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Nu laat Jan voor het laatst zijn blik over zijn vrienden glijden, 'Die, al
keert hij van 't Oosten eens weder, I Dan toch fang in den grafkelder
slapen'. Het feest werd gevierd op 9 oktober 1857; van de vrienden die
aanzaten, zijn er maar liefst vier in Indie overleden P 4 En Jan van
Zutphen zelf? De 'Levensschets', waar Snikken en Grimlachjes mee opent,
gedateerd 13 augustus 1867, nog geen tien jaar later dus, besluit met de
woorden: 'De romance, getiteld Jan van Zutphen's afscheidsmaal, heeft
een bijzonder karakter. Onder middeleeuwse vormen bewaart zij de
herinnering aan een maaltijd, die door vele nog levenden werd bijgewoond. Helaas, niet allen, die er aan deelnamen, leven nog. Zij, ten
wier gevalle aan het gedicht een plaats gegund werd in dit bundeltje, zij
weten wel, wie er nu reeds gemist worden van hen, die eenmaal mede
aanzaten "in de opperzale". En dat ook hij, met zijn "edel mannenharte", nimmer terugkeert, daar treuren zij wel menigmaal over, en
niet met — ingebeelde smart.' Mr. Gerrit Jan Bernard Henny was op
13 september 1866 te Bandoeng overleden.15
Uit deze kleine verzameling blijkt al, dat het beeld van Indie bij de
achterblijvenden nogal vaag is. Meer aandacht wordt geschonken aan
de taak die de vertrekkende in de Oost wacht, en de gevaren die hem of
haar bedreigen, vooral tijdens de lange zeereis. De nadruk ligt vooral op
de onzekerheid die het afscheid met zich mee brengt. Wie in de negentiende eeuw naar "t verre, heerlijk land' vertrok, had maar weinig kans
de dierbaren in het vaderland nog eens in levenden lijve terug te zien.
Dat gold natuurlijk evenzeer voor hen die in Indie afscheid moesten
nemen van iemand die naar Holland ging. Zo schreef S. van Deventer,
Js.zoon, in juli 1858 te Buitenzorg een 'Weeklagt, bij het vertrek van
mijn oudsten zoon, van Java naar Nederland'. 16 Aan het eind van zijn
gedicht roept de vader vertwijfeld uit : 'En nu — 't is alles heen ! 't is
heen en keert niet weder ! / Het offer is gebragt ! — Het lange strijden
mOe, / Zinkt de afgepijnde ziel in stille wanhoop neder'.
Deze bijdrage, bedoeld om de aandacht op negentiende-eeuwse afscheidsverzen te vestigen, wil tegelijk een aansporing zijn om het genre
aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Daartoe zal eerst heel
wat meer materiaal verzameld moeten worden dan bier in kort bestek
bijeen is gebracht. Systematisch onderzoek van dichtbundels, tijdschriften en almanakken zal zonder twijfel een rijke oogst opleveren. Het
onderzoek, dat heel goed in het kader van een doctoraalscriptie gedaan
kan worden, zou zich moeten richten op de kenmerken van het genre,
en het beeld dat er in deze gedichten van Indie gegeven wordt. Daarmee zou een onbekend, maar niet onbelangrijk randgebied van de Indisch-Nederlandse letterkunde in kaart zijn gebracht.
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Noten:

1 E. du Perron, Verzameld Werk VII, Amsterdam 1959, p. 177.
2 Amsterdam 1858.
3 pp. 194-198; in de bibliografie is wel sprake van een handschrift, getiteld: Ter
gelegenheid der Echtvereeniging van den Heer Christiaan van Lennep en Mejuffrouw
L. Meis te Samarang op Java (M.F. van Lennep, Het leven van Mr. Jacob van Lennep,

tweede deel, Amsterdam 1909, p. 348).
4 Ontleend aan Nederland's Adelsboek 41 (1943-1948), p. 294; zie ook M.F. van Lennep, Jacob van Lennep 2, p. 52.
5 [Ondertitel :] 'Een dichterlijk afscheid van Mr. Pieter Gerhardus van Overstraten,
G.-G. van Nederlandsch-Indie (1796-1801)', in: De Indische Guts 61 (1939), pp. 908914; 1011-1018. Joop van den Berg was zo vriendelijk mij op deze publikatie te
wijzen.
6 Dichtwerken XI, Haarlem 1858, p. 202.
7 Zie over Blume: M.J. Sirks, Indisch Natuuronderzoek. Amsterdam 1915, p. 109; over
Blume en Junghuhn: Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieen van Franz Wilhelm Junghuhn, gekozen en toegelicht door Rob Nieuwenhuys en
Frits Jaquet. Alphen aan den Rijn 1980, pp. 128-130.
8 Dichtwerken XI, p. 238.
9 Zie mijn 'Julius Willem Bilderdijk (1798-1818)', in: Het Bilderdijk-Museum 2 (1985),
pp. 9-15.
10 Nicolaas Beets, Dichtwerken, vierde deel, Leiden zj., p. 68.
11 Ontleend aan Nederland's Patriciaat 50 (1964), pp. 38-39.
12 pp. 109-112.
13 Eene Garve. Leiden z.j. [1894], p. 25.
14 Zie Johs. Dyserinck, Fr. Haverschmidt (Piet Paaltjens). Schiedam 1908, pp. 26-27;
ook: Francois Haverschmidt (Piet Paaltjens), Snikken en Grimlachjes, Familie en Kennissen, bezorgd en ingeleid door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam 1981, pp. 112-113.
1 5 Ontleend aan Nederland's Patriciaat 48 (1962), p. 11.
16 In: Nederlandsch-Indische Muzen-Almanak voor de jaren 1859 en 1860. Batavia 1859,
pp. 19-31.
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De eerste kennismaking met het oude Batavia vormde de Uitkijk (links) en de pakhuizen bij de haven. (Litho naar C.W.M. van de Velde, Gezigten uit Neerland's Indie, 18431845)
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Eerherstel voor S. Ka iff
Samensteller van de eerste bloemlezing van de
Indisch-Nederlandse letterkunde
JOOP VAN DEN BERG

In het jaar 1902 verscheen bij de uitgeverij H.D. Tjeenk Willink & Zoon
te Haarlem een bloemlezing van de Indisch-Nederlandse letterkunde,
getiteld Oost-Indisch Landjuweel. Het voorwoord van de samensteller
kreeg het volgende motto mee uit het Socialistisch Weekblad: 'Wordt het
niet tijd dat de geschiedenis van Indie en de wetenschap der Indische
toestanden verheven worden tot verplichte leesvakken op uwe scholen
van de allerhoogste tot de allerlaagste?'1
Ik wijs nog even op de verschijningsdatum : 1902. In die tijd werd het
Nederlandse gezag overzee door vrijwel iedereen als een rechtvaardige
zaak ervaren. Of op zijn minst de gewoonste zaak van de wereld, want
aan de vraag of er door het koloniale gezag recht werd gedaan aan de
Javaan ging men rond de eeuwwisseling nogal laconiek voorbij. De
Verenigde Oost-Indische Compagnie, zo leerde de jeugd op de middelbare scholen, was toch vooral een 'loffelycke compagnie' geweest, en er
werd overzee vooral lets groats' verricht.
' Tegendraadse figuren die het koloniale gezag op zijn minst discutabel
stelden, konden rond 1900 op weinig achting rekenen. Een en ander
blijkt vooral uit de waardering van het lezend publiek in Nederland
voor — wat ik maar zal noemen — de koloniale auteurs. De Max Havelaar die in 1860 als een komeet een lichtend spoor had achtergelaten
aan de literaire hemel had weliswaar de andere sterren wat doen verbleken, maar was — zoals het een komeet betaamt — na enige tijd van
het firmament verdwenen. Het firmament van de doorsnee Hollandse
lezer wel te verstaan. Diens aandacht ging in die dagen vooral uit naar
schrijvers met een wat klein talent en een grote produktiem Het waren
vooral de schrijvende beroepsmilitairen Majoor M.T.H. Perelaer en
Overste W.A. van Rees — beiden 'Gepd. Hoofdofficier van het Nederl.
Indische leger' — die als goede voorlichters over de Oost bekend ston-
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den. Want de waardering voor hun tijdgenoten Daum, Van Nievelt en
Wilsen kwam pas veel later — vaak tientallen jaren later. Daum werd
bij zijn leven dan nog wel gewaardeerd, maar voornamelijk in Indie
zelf, want in Nederland bleef men hem een verderfelijk naturalist
vinden, een man 'die de indruk wekt dat Indie het gemeenste land van
de wereld is'.
Nee, dan de schrijvende beroepsmilitairen ! Zij wisten waar zij over
schreven, zo betoogde men in het moederland. Immers, zij verbleven
meer dan 2 5 jaar 'tussen de keerkringen', en hadden door de vele overplaatsingen een groot deel van de archipel leren kennen. Ook hadden
zij, meende men, veel rechtstreeks contact gehad met de inheemse bevolking. Maar of dat laatste veel meer is geweest dan wat dienstbevelen
aan hun Ambonese, Menadonese ofJavaanse fuseliers, betwijfel ik.
Dat van beide schrijvers bij hun leven veel werk werd herdrukt lijkt
mij tekenend voor de belangstelling die zij op ruime schaal genoten. Bij
Perelaer en Van Rees is de aanwezigheid van het Nederlandse gezag
overzee een vanzelfsprekende zaak (Perelaers preoccupatie met de
opiumpacht even daargelaten) en vooral Van Rees laat zich vaak waarderend uit over de wijze waarop het militaire gezag zich deed gelden.
In de bloemlezing Oost-Indisch Landjuweel van S. Kalif een 11661 andere
visie. Hij voert als vierde schrijver meteen al Busken Huet op fnet zijn
niet mis te verstane 'liberale' visie op de vestiging van ons gezag:
Zoo heeft ook, bij het veroveren van Java, de Oost-Indische
Compagnie van het begin tot het einde geen andere staatkunde
dan de gewone der overweldigers gevolgd [. . .].
Zij wilde enkel het hoofd zijn van een ligchaam zamengesteld
uit al de volken des eilands : Soendanezen, Javanen, Madurezen.
Gemeenschappelijke onderwerping was de eenige band [. . .].
Heersschen door te verdeelen was haar vaste regel [. . .]. 2
En nog geen tien bladzijden verder volgt in de bloemlezing het Hollands
Schrikbewind in de Molukken van Van der Ghijs, waar de massamoord op
de Bandanezen door J.P. Coen een centrale plaats inneemt.
Dit nu wordt weer gevolgd door P.P. Roorda van Eysinga's De Javaansche Landbouwer — een lofzang op de wellevendheid van de gewone
Javaan en zijn hoog zedelijk normbesef.
Roorda's lofzang gaat vooraf aan het bijtende relaas van Nicolaus de
Graaffs De Vrouwen in het oude Batavia — een gruwelijk verhaal over
verregaande wreedheden door Nederlandse vrouwen begaan aan hun
slaven en slavinnen.

38

Als ik verder nog vermeld dat de bloemlezing bijdragen bevat van
'excentrieken' als Valentijn, Onno Zwier van Haren, Van Hoevell,
Junghuhn, Multatuli en Valette, dan mag men gerust constateren dat
de publikatie van zo'n bloemlezing in die tijd een moedige daad was.
Los nog van de waardering die men kan hebben voor de grote belezenheid van de samensteller.
Die bloemlezer van het eerste uur was — zoals al gezegd — S. Kalif.
De journalist Samuel Kalff, die leefde van 1851 tot 1932, een man die,
net als Perelaer en Van Rees, 25 jaar tussen de keerkringen verbleef en
zelfs ook als militair naar Indie was gegaan. Kalff werd in 1870 als
korporaal van het Indische leger uitgezonden, maar kon zich na enige
jaren 'vrijkopen'. Na een korte carriere in het zakenleven, belandde hij
in de journalistiek. Hij trail in dienst van de Java-Bode, in de wandeling
de 'krant van Busken Huet' genoemd. Omstreeks 1880 werd hij aangesteld bij het Soerabaiaasch Handelsblad en bracht het zelfs tot hoofdredacteur. Maar dat hoofdredacteurschap zou maar enkele jaren Buren
en tevens het einde betekenen van zijn Indische carriere.
Het hoe en waarom zijn mij niet bekend. E.F.E. Douwes Dekker
schrijft in een overzicht van de Indische pers in het standaardwerk
Twentieth Century Impressions of Netherlands India (1909): 'Mr. Kalff was
a clever writer, but no business man and under his editorship the circulation dwindled somewhat [. . .1.'
Twee jaar na zijn dienstverband bij het Soerabaiaasch Handelsblad
verliet Kalff Indie en vestigde zich blijvend in Nederland. Hij zou nog
jaren nadien in zijn publikaties onder zijn naam vermelden 'oud-hoofdredacteur van het Soerabaiaasch Handelsblad'. Bij zijn bundel Herinneringen en Schetsen (z.j.) zou het zelfs op het buitenblad worden vermeld.
Op 1 januari 1932 overleed hij in Soestdijk.
Niet alleen in zijn bloemlezing toonde Kalff zich een kritisch lezer en
een liefhebber van de Indische letteren. Hij publiceerde tussen 1892 en
1903 een aantal bundels met veel 'Indische' onderwerpen, en was
enkele jaren secretaris van het Multatuligenootschap. Ook uit die studies blijkt zijn grote voorliefde voor wat bij Nieuwenhuys in de OostIndische Spiegel de 'excentrieken' heten.
Zo bevat zijn bundel Uit Oud- en Nieuw Oost-Indie. (1894) een boeiend
artikel over Valentijns beschrijving van de veldtocht in 1706 door de
Compagnie tegen de kroonpretendent van Mataram, Depati Anom en
zijn bondgenoot, de slavenhoofdman Soerapati (Eerste Javase Successieoorlog 1704-1708). Kalff zou niet meedoen aan de algemene verguizing
van deze auteur, zoals werd gedaan door Veth, Busken Huet en De
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Haan (zie over die kentering in de waardering voor Valentijn vooral het
hoofdstuk De Tijd van de 'Loffelijke Compagnie' in Nieuwenhuys' OostIndische Spiegel)) Integendeel, de kern van het betoog van Kalff is eigenlijk dezelfde als die van Nieuwenhuys : 'Wij kunnen hem veel verwijten,
maar een ding zullen we moeten blijven erkennen: dat sommige stukken in de dorre woestijn van achttiende-eeuwse geschiedsschrijving,
een bron van verkwikking zijn, omdat hij levendig schrijven kon als
geen ander uit die tijd, vaak schilderachtig en kleurrijk met gevoel
voor het dramatische en met een ondergrondse humor.'4
In een kort verhaal uit de bundel Voorbij de Linie (1901) laat Kalff een
van de hoofdfiguren over Valentijn het volgende zeggen:
'Als ik mijn dagwerk achter den rug heb', bracht Carelsz in en
wipte tegelijk zijn laatste teugje pahit door de keel, 'als de kinderen in hun mandje liggen en ik heb bier geen bezoek, dan
houdt vader Valentijn mij gezelschap' — en tegelijk wees hij
naar een draaiend boekenrek, waarin vijf zware folianten in
kalfsleeren banden stonden. 'Valentijn is een best man, van
Valentijn moeten ze of blijven. Ik meen die besnoeiers zooals
dr. Keyzer, die hem gelijk men 't noemt in een "modern gewaad" gestoken heeft. Mijn goede oude dominê Valentijn, pater
Valentijn — gelijk de landvoogd Joan van Hoorn hem noemde
— en de modernen! Hoor, dat slaat als een tang op een varken.'
'En ja, die bladzijden vol met scheepsnamen van een retourvloot, die lijsten van Indische ambtenaren, die contracten met
inlandsche vorsten, enz. sla ik natuurlijk over. Maar als men het
geduld heeft hem door te worstelen, wat bloeien er dan veel
bloempjes op die hei ! Wat 'n schat van anecdoten en van historische bijzonderheden! En wat kan hij smakelijk vertellen: van
dien moeitemaker aan boord, die zijn baboe niet met rust wou
laten, en dien scheepskok, "vroeger jood, maar nu een vrij
slecht christen", die met zijn pot reuzel op het dek uitgleed.' 5
Maar veel belangrijker is evenwel in de bundel Uit Oud- en Nieuw OostIndi' (1894) de uitvoerige studie gewijd aan Hogendorps Kraspoekol of de
Slaavernij. lets wat na Kalff Du Perron en Paul van 't Veer mogelijk
beter hebben gedaan, maar — ik blijf er bij — het getuigt toch van
moed om in 1894 zo duidelijk stelling te nemen bij de beoordeling van
een van de zwartste bladzijden uit onze koloniale geschiedenis. In een
andere beschouwing in dezelfde bundel schetst hij een ontluisterend
beeld van de wreedheden van de VOC. Uit zijn andere werken noem ik
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nog de studies die hij wijdde aan Onno Zwier van Haren, Carel van
Hogendorp en Roorda van Eysinga. Het is daarom dat ik meen dat de
geringe aandacht die aan het werk van Kalif wordt besteed in de OostIndische Spiegel niet in overeenstemming is met zijn verdiensten. Vooral
bij de 'Aantekeningen voor verdere studie en lectuur' is Nieuwenhuys
mijns inziens wel erg summier. Op zeker ogenblik schrijft hij 'de veelschrijver' Kalff. 6 Over dat aspect van de 'veelschrijverij' wil ik later in
dit artikel nog even terugkomen, want helemaal ongelijk heeft Nieuwenhuys niet.
Het predikaat 'veelschrijver' heeft altijd een wat ongunstige betekenis, en ik denk dat over Kalff juist zo veel positiefs te vertellen valt.
Vooral om zijn goede 'voelhorens' ! Zijn aandacht en pleidooien voor
die figuren, die aan de goede kant stonden. Dat handjevol excentrieken
dat — om met Multatuli te spreken — vOOr de Javaan koos en tegen de
'roofstaat aan de zee, tussen Oost-Friesland en de Schelde'.
Kalff noemde ze al bij naam, die enkelingen wier werk zo sterk
afsteekt tegen de stroom van gezapige, romantische en vooral overbelichte relazen van een Leven in de kolonien. En men ontkomt
— meen ik — bij de beoordeling van de Indisch-Nederlandse letterkunde niet aan het 'namen noemen'. Du Perron zei het in 1939 al: 'De
grote namen van de 19de eeuw zijn voor mij : Dirk van Hogendorp,
W.R. van Hoevell, Junghuhn, Multatuli, Sicco Roorda van Eysinga.'7
Bijna stuk voor stuk ook de 'namen' van S. Kalif, zo'n veertig jaar
eerder. Bij Paul van 't Veer in Geen Blad voor de Mond (1958) idem dito,
aangevuld met H. van Kol. Bij Nieuwenhuys (in het artikel Dat Oude
Indie) 8 : dezelfde auteurs, aangevuld met Olivier, Daum, Van Nievelt en
Van der Tuuk. De stijl van Kalif is vaak wat zwak en gekunsteld, maar
de 'namen' had hij goed op een rijtje. Kortom, de goede voelhorens
voor de onderstromen van de Indisch-Nederlandse letterkunde.
Zijn veelschrijverij nu ! Ik zei al, Nieuwenhuys heeft niet helemaal ongelijk. Kalff heeft — na terugkeer in Nederland — waarschijnlijk om
den brode tientallen artikelen geschreven over de meest uiteenlopende
'Indische' onderwerpen. Duidelijk haastwerk in een vaak larmoyante
stijl en — wat belangrijker is — nogal oppervlakker en onzorgvuldig bij
het citeren van bronnen. Ik ben daar bepaald niet blind voor. Mogelijk
heeft Nieuwenhuys Kalff te veel beoordeeld op de artikelen en geschriften die na 1905 zijn verschenen. Want daarvoor geldt inderdaad het
predikaat 'veelschrijverij'. Misschien heeft hij op grond van die artikelen geconcludeerd, dat Kalif toch van weinig betekenis is geweest voor
de Indisch-Nederlandse letterkunde. Ten onrechte, meen ik te hebben
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aangetoond. Want wat hij vOOr 1905 heeft gepubliceerd is wel degelijk
belangwekkend en getuigt van een kritische en moedige geest.
Het is daarom dat ik zou willen pleiten voor wat meer aandacht voor
Kalif in een volgende druk van de Oost-Indische Spiegel. Al zou hij maar
genoemd worden als samensteller van de eerste bloemlezing van de
Indisch-Nederlandse letteren.
Voor wie ik nog niet heb kunnen overtuigen, wat citaten van Samuel
Kalff — 'a clever writer but no business man'. Bijvoorbeeld over het
predikantendom in het voormalige Nederlands Oost-Indie.
En in het toenmalige Indie waren de predikanten, de krankbezoekers en de ouderlingen gansch niet zeldzaam, welke de
klad in de gemeente brachten, instede van er uit. Telkens vernemen wij van 'bedienaars des goddelijken woords', wegens
ergerlijk gedrag geschorst of afgezet, en opgezonden naar 't
vaderland. Voortdurend kwamen over hen bij den kerkeraad te
Batavia klachten van de buitenposten. Meest betroffen ze strubbelingen met het burgerlijk bestuur, of een onheiligen levenswandel, of onzuiverheid in de leer, of het verwaarlozen der
herderlijke plichten voor de particuliere negotie, of de bemoeienis met zaken, waarover zij niet gesteld waren. Er bevonden zich onder deze voorgangers in de gemeente, die reeds bij
aankomst in Indie een vonnis ten hunnen laste hadden, gedurende den overtocht door den scheepsraad geveld.9
Of zijn visie op de 'njai', in een van zijn verhalen de bijvrouw Slomp
van een aan lager wal geraakte Europeaan. Een vrouw uit de kampong,
die de blanke na de zeven vette jaren ook in de magere jaren trouw
blijft :
Vraag dat aan Slomp; die weet het. Zijne kinderen hebben hem
verlaten, maar de oude, grommige, altijd dobbelende en altijd
murmureerende Slomp is hem bijgebleven; zij is 't die den kost
opdiept. Ja, hij leeft, maar hoe? Dat de opbrengst zijner vendutie en zijn laatste spaarpenning moesten opgeofferd worden om
vijf laagbewerktuigde kinderen voor 't laatst handreiking te
doen, dat heeft hij mij zelf verteld. Niet waarvan hij leefde; 't
zou hem te pijnlijk geweest zijn. Maar 't is licht te raden dat
Slomp voor hem zorgt; d.w.z. zij zorgt dat hij niet rechtstreeks
van gebrek omkomt. Ik zag haar even op het achtererf, in de
diepte van een bamboekrot dat waarschijnlijk voor keuken
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'Een stoffige drukke straat, vol vrachtwagens en huurvigelantes, vol koelies, chinezen
en arabieren'
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diende. Met dat al houd ik mij overtuigd, dat haar heer en
meester, bij wien ze zooveel jaren als een prinses geleefd heeft,
er slecht aan toe is nu 't haar beurt is voor hem te zorgen.
Trouwens, dat kan wel niet anders; 't blijft een inlandsche kostwinning waarop hij teert en zooiets geeft min daalders dan
duiten. 't Is een slechtgevoed, kwaadsappig lichaam, dat zij op
de been houdt. Toch heeft zijn ongeluk hem een zegen aangebracht — voor den 'groenen kaaiman' is nu geen plaats. Slomp
houdt de koorden van de beurs. Slomp geeft geen centen voor
jenever. 10
Of een eenvoudig staaltje van beschrijvingskunst. Een momentopname
van de Chinese Voorstraat van Soerabaja. Een bekende ansichtkaart
— jaren later gemaakt — bewijst overtuigend hoe scherp Kalff uit zijn
ogen moet hebben gekeken, en hoe treffend hij de sfeer wist op te
roepen.
Een stoffige, drukke straat, vol vrachtwagens en huurvigelantes,
vol koelies, chineezen en arabieren. De smalle voorgalerijen der
gebouwen hier en daar versperd door ruwhouten kisten, waarin Zwitsersche melk en deensche boter: en blikken binnenkisten waarin katoentjes hadden gezeten. Lanterfantende tokomandoors, die zich te goed deden bij een portatieve gaarkeuken;
afgebeulde Javaansche hitjes voor gehavende dos-a-dos gespannen, schurftige en vagebondeerende straatjakhalzen, rammelende klontongs met achter zich den madureesche koelie, de
zware pakken aan den zwiependen draagstok, marktvrouwen
in nauwsluitende indigoblauwe baadjes, onaestetisch afstekende bij een bruinen hals; piepende ossenwagens, krijtende Javaansche kinderen, hier en daar een malenger die in een ledige
beschuitkist een uiltje knapte en een atmosfeer vervuld van de
vreemde geuren uit openstaande pakhuizen, van opdwarrelend
stof en blakerende hitte, vooral hitte ! 11
Eerherstel voor Kalff, moet mijn conclusie zijn. Voor zijn Oost-Indisch
Landjuweel, die prachtige eerste bloemlezing, waarin hij zo trefzeker die
auteurs aan het woord laat die later door Du Perron, Paul van 't Veer
en Rob Nieuwenhuys tot de 'groten' zullen worden gerekend.
Eerherstel voor zijn beschouwingen over Valentijn, Dirk van Hogendorp en Multatuli in een tijd waarin de schrijvende beroepsmilitairen
het laatste woord hadden over toestanden in de Oost. 12
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Noten :
1 S. Kalff, Oost-Indisch Landjuweel. Haarlem 1902, p. V.
2 Idem, p. 15.
3 R. Nieuwenhuys, Oost-Indische Spiegel. Amsterdam 1978, pp. 48-52.
4 Idem, pp. 51-53.
5 S. Kalff, Voorbij de Linie. Amsterdam 1901, p. 23.
6 R. Nieuwenhuys, Oost-Indische Spiegel. p. 585.
7 Paul van 't Veer, Geen Blad voor de Mond. Amsterdam 1958, p. 11.
8 Dat Oude Indie, interview met Dick Schaap. Avenue (ca. 1973).
9 S. Kalff, Uit Oud- en Nieuw Oost-Indie. Haarlem 1894, p. 255.
10 S. Kalff, Voorbij de Linie. Amsterdam 1901, pp. 37-38.
11 Idem, pp. 101-102.
12 Een overzicht van de voornaamste publikaties van S. Kalff is to vinden in de
Encyclopedie van Nederlandsch-Indie, deel zeven. Den Haag 1935, p. 192.
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De Indische toneelschrijver Hans van de Wall (1869-1948), regisseur, muziekleraar,
muziekrecensent en organist van de Portugese Buitenkerk to Batavia. Hid schreef onder
het pseudoniem Victor Ido een groot aantal toneelstukken, zoals De paria van Glodok,
Karma Adinda en talrijke andere, onvervalste melodrama's. Hij is echter het meest
bekend geworden door zijn roman De paupers (1915). (Deze foto dateert van + 1935)
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De Toradja's en Adriani
N. Adriani (1865-1926) was een bijbelvertaler, werkzaam in de Toradjalanden
(midden Celebes) in het begin van de twintigste eeuw. In mijn ogen een
talentvol vertaler met een groot inlevingsvermogen in de Toradjase cultuur.
Twee voorbeelden: een wolf in schaapskleren (wat zei dat de Toradja's?) vertaalde hij als 'krokodillen in mensengedaante', de bijbelse wijngaarden werden
bij hem 'kokosnoottuinen'.
Hieronder volgt een fragment van een lezing gehouden voor de Indische
Bestuursakademie in mei 1908, afgedrukt in zijn Verzamelde geschriften, 1932,
pp. 212-213.
En waardoor zal die vreemdeling hun eerbied afdwingen? Hij is bijna
in alle opzichten hun mindere. Spreken kan hij niet, het kleinste
Toradja-kind is hem daarin de baas. Spreken is voor den Toradja : zijn
taal spreken. Hij kept nog drie of vier talen van buurvolken, maar
deze beschouwt hij als verdraaiingen van zijn eigen taal, omdat die
talen meestal met de zijne verwant zijn, en hij ze dus wel eenigszins
verstaat. Maar eene taal als de onze is voor den Toradja geen taal. Als
gij Hollanders met elkaar praat, is het alsof er een paar vogels aan het
tjilpen zijn, zeide eens een Toradja tot mij. Ik dacht, dit hoorende, aan
het in mijn schooltijd druk gebruikt Leerboek der Aardrijkskunde van
Dornseiffen, waarin van de talen der Papoea's werd gezegd, dat zij niet
verschillen van "het gekweel der vogelen". Het Toradjasche oordeel is
dus slechts een 25 jaar bij ons ten achteren.
Voor de Toradja's waren wij dus menschen, die geen familie hadden
en niet konden spreken. Maar ook ons optreden verschafte geen prestige. Wij liepen bij lange na niet zoo vlug over de slechte voetpaadjes
die daar de eenige communicatiewegen zijn, als de Toradja's. Doordat
wij het oog meestal op het pad moesten houden om niet te struikelen,
te vallen of ons te stooten, duurde het vrij lang, eer wij de weg kenden,
terwijl de Toradja een locaal-instinct heeft, dat hem bijna altijd uit de
verlegenheid helpt, zoodat wij dikwijls gidsen hebben gehad, die zelf
den weg niet wisten en ons toch altijd brachten waar wij wezen
moesten. Voor den Toradja geldt dit als eene eigenschap die ieder
verstandig mensch bezit. Wat moet men dus denken van menschen
die ze niet hebben?
Verder: wij moesten in de eerste plaats de taal leeren. Het eenige
middel daartoe is: .van alles wat men ziet den naam te vragen en dien
op te teekenen. Maar ook dit verhoogde ons prestige niet, want men
meende eenvoudig, dat wij vroegen naar de dingen zelf en dat wij dus
alles waarvan wij den naam vroegen, voor het eerst in ons leven
zagen. Wat moet nu een Toradja denken van iemand die den indruk
maakt van bamboe, kokospalmen, rijst, maIs, palmwijn, wind en
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regen niet to kennen? Bij het : hij zegt niets, komt dan nog : hij weet
niets.

F.J.

Enkele namen van instellingen en titels van naslagwerken die
voor de studie van de Indische letteren van belang kunnen zijn
Bibliotheken
1. Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem Alexanderhof 5, Den Haag.
2. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. In hetzelfde
gebouw gevestigd als de Koninklijke Bibliotheek, maar met als adres:
Prinses Irenepad 10, Den Haag.
3. Diverse universiteitsbibliotheken, waaronder die van Amsterdam, Utrecht
en Leiden.
4. Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63, Amsterdam.
5. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Reuvensplaats 2,
Leiden.

Archiefbewaarplaatsen
1. Algemeen Rijksarchief, Prins Willem Alexanderhof 20, Den Haag. Hier
vooral archieven van overheden en belangrijke overheidsfunctionarissen.
2. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. Adres: zie
hierboven onder no. 2. Vooral documentatie en archieven van letterkundigen.
3. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Adres: zie hierboven onder no. 5. Vooral archivalia van een persoonlijk karakter.
4. Diverse Rijksarchieven en gemeente-archieven en archieven van particuliere wetenschappelijke organisaties.

Naslagwerken
1. Diverse encyclopedieen, met name de Encyclopaedie voor Nederlandsch-Indie;
1 e dr. 4 dln., 2e dr. 4 dln. en 4 supplementen. De artikelen verschillen in
beide drukken van elkaar, zodat beide drukken geraadpleegd moeten
worden.
2. Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche kolonien, verschenen
tot 1932. Als opvolger hiervan kan beschouwd worden het werk van G.A.
Nagelkerke Bibliografisch overzicht uit de periodieken over Indonesie, 1930-1945.
Dit overzicht is echter voornamelijk gebaseerd op het bezit can het KITLV.
3. De catalogus van het KITLV vanaf 1908 in druk verschenen.
4. Meer op de a letterkunde' toegespitst in het werk van R. Nieuwenhuys, OostIndische Spiegel.
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5. Als een bibliografisch supplement op de Oost-Indische Spiegel is te beschouwen het werk van Dorothêe Buur: Persoonlijke Documenten. Zij werkt aan
een vervolg hierop. Bovendien hoopt zij eind 1986 een bibliografie van
Indische kinderlectuur gereed te hebben.
6. Algemener van aard is het bibliografische tijdschrift Excerpta Indonesica,
uitgegeven door de afdeling Documentatie Modern Indonesia van het
KITLV.
7. Voor archiefonderzoek kan van belang zijn Sources of the history of Asia and
Oceania in the Netherlands. Dit soort publikaties werd ook gepubliceerd door
andere landen. Voor Nederland stelde M.P.H. Roessingh het deel tot 1796
samen en F.G.P. Jaquet het deel 1796-1950.
N.B. Uiteraard is dit overzicht zeer summier. Voor meer details kan men raadplegen de hierboven genoemde Sources.
F.G.P. Jaquet

Naschrift
Behalve deze bronnen zijn er ook mijn 'working papers' oftewel mijn kladaantekeningen bij het schrijven van de Oost-Indische Spiegel. Die heb ik voor
een deel aan het KITLV geschonken; ze berusten daar op de handschriftenafdeling. Maar andere zijn nog bij mij thuis, in mappen, in enveloppen en op
kaarten, vaak niets dan losse aantekeningen, alles door elkaar, maar er kunnen
voor een bepaald onderwerp gegevens in staan die u zoekt. Onder bepaalde
voorwaarden kunt u daar nu al inzage van krijgen. Ze komen na mijn flood
— ik ben in 1908 geboren — op het Instituut terecht.
R. Nieuwenhuys

Lijst van Indische letteren, gepubliceerd in 1984
N.B. Hier zijn uitsluitend de Nederlandstalige werken opgenomen die door het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde werden aangeschaft.
Geraadpleegd werden de rubrieken i : geschiedenis, k: reizen, as : biografieen,
cc: bellettrie en dd: diversen. Tijdschriften, weekbladen en kranten werden
niet behandeld.
Waar er geen jaar van uitgave bekend is, zijn in de titelbeschrijving vierkante haken gebruikt.
1. Berg. J. van den, Het is bier Holland niet; samengest. door —. Z. pl. z. uitg.
[1984?]. 85 blz., afbn.
2. Berg, J. van den, India-Indonesia; samengest. door —. 's-Gravenhage, Nijgh
& Van Ditmar. 140 blz.
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3. Broeshart, A.C., en A.N. de Wit, Java 1942-1945; kampschetsen uit : Kesilir,
Banjoe Biroe, Tjikoedapateuk, 15e bat. in Bandoeng; getekend door J.A.G.
Warmer; met een voorw. van H.A. van Karnebeek. Rijswijk, Elmar.
101 blz.
4. Couperus, L., De stale kracht. Amsterdam, Knippenburg. 71 blz., afbn. Bevat
tevens: Reizen en schrijven, door P. Bril; en Het drama van de resident, door R.
Nieuwenhuys.
5. Danarto, Met dubbele tong; een Indonesisch kort verhaal. Amsterdam, Universiteit. 16 blz.
6. Deelder, J.A., Moderne passé. Amsterdam, De Bezige Bij. 133 blz.
7. Dis, A. van, Nathan Sid. Amsterdam, Meulenhoff, 73 blz., afbn.
a. Dorrestein, M., Vogelvrij verklaard. Amsterdam, Ploegsma. 128 blz.
9. Eijk-van Velzen, T. van, Vrouwen op Sumatra achter Japans prikkeldraad ;
dagboek. Den Helder, Dinky Druk, [1984?]. 156 blz. afbn.
10. Ferwerda, Y., Mensen in de pot. Hoorn, Westfriesland, [1984?]. 105 blz.
11. Friedericy, H.J., Verzameld werk; met een inl. van R. Nieuwenhuys. Amsterdam, Querido. 396 blz.
12. Gaag, J.R. van der, Vrijgevochten; met een voorw. van W. Drees sr. Naarden,
Strengholt, [1984 ?]. 200 blz., afbn.
13. Gibson, W., De reddingsboot ; het drama van het s.s. Rooseboom; met commentaar van C. van Heekeren. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar. 114 blz.
Oorspr. dr.: 1952.
14. Gomes, P., Sudah, laat maar; met een nawoord van R. Nieuwenhuys; 2e dr.
's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar. 112 blz. 1 e dr.: 1975.
15. Hartog, J. de, De vlucht van de Henny. Amsterdam etc., Elsevier. 218 blz.
Oorspr. dr.: 1983 o.d.t. 'The trial of the serpent'.
16. Hoefnagels, P., De vulkaan; novelle. [Rotterdam,] De Prom. 100 blz.
17. Jacob, M. [ps. van J. Vredenbregtl, Aan het einde van de middag. 's-Gravenhage, Nijgh Er Van Ditmar. 138 blz.
18. Jalhay, S.M., Allen zwijgen; van merdeka en andjing-NICA tot APRA. Hillegom, Gevanc, [1984n IV, 299 blz., afbn.
19. Jennings, G., Marcopolo ; de reiziger zijn ongekuiste avonturen; vert. door M.
Lindenburg. Utrecht etc., Het Spectrum. 796 blz., krt.
20. Kaulbach, V., en J.J.C.H. van Waardenburg, Beroering in Blang-Me. 's-Gravenhage, Moesson. 239 blz., afbn.
21. Kousbroek, R., Het meer der herinnering ; anathema's 5. Amsterdam, Meulenhoff. 174 blz.
22. Kuyl, A., Opgeborgen bij de evenaar ; het Leven in 4 Japanse burgerinterneringskampen voor mannen op Sumatra. 's-Gravenhage, Jumbo-Offset. 169 blz.,
afbn.
23. Lessen-Douwes Dekker, H. van, Herman en Juliette; een Indisch huwelijk.
's-Gravenhage, Moesson. 286 blz.
24. Manders, J., Samoerai, het zwaard des doods; hoe de mannen desondanks hun
identiteit wisten to bewaren. Nijmegen, Thieme, [1984?]. 267 blz., afbn.
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25. Marsman-van Deventer, H., Meer dan alles. . .. 's-Gravenhage, Moesson.
128 blz., afbn.
26. Morrien, J., "Aroen" ; Jan Stam rebel in Indonesie en Nederland. Amsterdam,
Pegasus. 159 blz., afbn.
27. Moscou-de Ruyter, M., Vogelvrij ; het leven buiten de kampen op Java, 19421945 . Weesp, Van Dishoeck. 224 blz.
28. Nieuwenhuys, R., Dr. F. de Haan uit de nadagen van de "loffelijke Compagnie";
een keuze uit de geschriften; samengest. door —. Amsterdam, Querido.
267 blz.
29. Ploos van Amstel, K., De staking; roman. Amsterdam, Meulenhoff. 123 blz.
30. Rahman, Abdur [ps. van P. Brooshooft], Arm Java; toneelspel in vijf bedrijven. Oude Wetering, z. uitg. 160 blz.
Bijlage van de doctoraalscriptie: P. Brooshooft; de koloniale politiek en de literatuur; door R. Baay (doctoraalscriptie niet in de handel).
31. Richardson, D., Vredeskind; vert. door Gideon. Hoornaar, Gideon, [1984?].
302 blz., krtn.
32. Soeroto, Sitisoemandari, Kartini; pionierster van de Indonesische onafhankelijkheid en vrouwenemancipatie; vert. en bew. door C. Vreede-de Stuers. Franeker, Weyer, [1984?]. 184 blz., afbn.
33. Verheem, R., De tuin van een ander; roman. Amsterdam, Libra. 76 blz.
34. Vogelaar-van Amersfoort, A., Tekko en de witte man. Utrecht, De Banier,
[1984?]. 107 blz., afbn.
35. Vogelaar-van Amersfoort, A., Tekko in het vreemde dorp; geIll. door de
schrijfster. Utrecht, De Banier, [1984?]. 101 blz.
36. Vogelaar-van Amersfoort, A., Tekko komt terug; geIll. door de schrijfster.
Utrecht, De Banier, [1984?]. 97 blz.
37. Wiljes, H.G. de, Het pad der genen (het pad der erfelijke eigenschappen). Wageningen, Wiljes, [1984?]. VIII, 691 blz., afbn.

Oproep
Op de eerste bijeenkomst van onze werkgroep op 13 december j.l. heeft een van
de aanwezigen (niet jong meer) mij aangeklampt en mij medegedeeld dat hij
een onderzoek had ingesteld naar het zogenaamde 'petjoek' (van Semarang),
het Nederlands zoals dat in sommige lagen van de Indo-europese samenleving
gesproken werd. Hoewel ik hem al eerder ontmoet had, is zijn naam mij ontschoten en ik ken zijn adres ook niet. Hij beloofde mij een exemplaar van zijn
studie to zenden. Ik zou hem hierbij graag aan zijn belofte willen herinneren,
omdat het pas later in de trein tot mij doordrong hoe benieuwd ik ernaar was.
Rob Nieuwenhuys
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De opiumroman Baboe Dalima
(1886) van M.T.H. Perelaer
KARIN EVERS

Precies een eeuw geleden verscheen Baboe Dalima van M.T.H. Perelaer,
met als ondertitel: opiumroman. Precies vijftig jaar geleden stuurde Du
Perron dit boek aan zijn vriend Ter Braak en schreef: '[ik zend je] een
allergekste roman over de opium in Indie, van een zekeren majoor
Perelaer; het boek heeft indertijd een geweldig succes in Indie gehad, en
de brave Perelaer, die 10x zoo drakerig is als Daum en met geen grein
humor, dacht dat hij de Max Havelaar van de opium gemaakt had'.' Du
Perron had gelijk toen hij elders de stijl van Baboe Dalima nog karakteriseerde als 'niet minder machtig voorwaar dan die van het Doorgezaagde Weesmeisje', 2 maar ook met zijn constatering dat de tendensroman
in 1886 veel stof deed opwaaien. Alvorens in te gaan op dit Multatuliaanse strijdschrift tegen het opiumgebruik in Nederlandsch Indie, zal
ik majoor Perelaer, die minder braaf was dan Du Perron suggereerde,
nader introduceren.
'Naar den Oost ! Maar, eerwaarde heer, die varier en moeder vermoord heeft, is daartoe nog te goed.' 3 Dit zou de radeloze reactie van
moeder Perelaer zijn geweest toen zoonlief, Michael Thêophile Hubert
Perelaer (1831-1901) te kennen had gegeven de wijk te zullen nemen
naar Indie. Hopeloos verliefd geworden op een Limburgse schone verliet hij vroegtijdig de opleiding tot priester te Rolduc om zich aan te
melden bij het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk, 'het riool van Europa'. De moeder kon toen niet bevroeden dat Naar kind, ondanks dat
hier sprake was van een wanhoopsdaad, zou uitgroeien tot een toegewijd militair die na vijfentwintig jaar in de tropen als majoor zou
repatrieren. In die tijd zag hij grote gedeelten van de Indische archipel.
Hoogtepunten waren de krijgsbedrijven in de Lampongse districten op
Sumatra (1856), het verblijf tussen de koppensnellende Dajaks in de
Zuid- en Oosterafdeling van Borneo (1859-1864), de uitgebreide dienstreizen door de binnenlanden van Java en de twee jaar Atjeh-oorlog aan
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Michael Thêophile Hubert Perelaer (1831-1901)
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het einde van zijn carrthe. Nog minder had zijn moeder toen kunnen
voorzien dat hij zich daarna zou ontpoppen als een geengageerd en
populair auteur. Overigens wist de eerwaarde heer haar nauwelijks
gerust te stellen met het fijntjes toegelispelde antwoord: 'Beter naar den
warmen Oost, dan naar de nog warmer hel.' 4
Zijn romans werden geschreven volgens een vast model. Eigen belevenissen, taal-, land- en volkenkundige bijzonderheden en kleurrijke
landschapsschilderingen hulde hij in een — zoals hij dat zelf aanduidt — 'licht-romantisch kleed'. Terwijl de alleswetende verteller ons
het reilen en zeilen van de deugdzame hoofdpersonen uit de doeken
doet en zorgt dat de verwikkelingen een goede afloop kennen, staat de
feitelijke informatie over Indie centraal. Hoewel zijn oeuvre al bol staat
van een encyclopedische kennis, nam Perelaer zelfs vele wetenswaardigheden op in een apart notenapparaat. Zo componeerde hij zijn autobiografische roman Een kwart eeuw tusschen de keerkringen (1884-85),
waarin de loopbaan van zijn alter ego Herman Riethoven wordt beschreven. In zijn eerste roman, Borneo van Zuid naar Noord uit 1881,
lezen we hoe vier deserteurs na een helse achtervolging dwars door de
rimboe aan hun achtervolgers weten te ontkomen. Hun avonturen gebruikte Perelaer om zijn ervaringen op Borneo aan het Nederlandse
lezerspubliek over te dragen. Zijn bevindingen had hij trouwens eerder
opgetekend in een gedetailleerde ethnografische studie over de Dajaks,
die door P.J. Veth werd gekarakteriseerd als 'misschien de beste ethnografische proeve die wij nog over eenig gedeelte der veelsoortige bevolking van den Indischen Archipel bezitten'. 5 Verder wil ik hier noemen
zijn roman Nederlandsch Indie, in de vorm van een reisbeschrijving en
verrijkt met litho's door Rappard. Het eerste van de vier delen was
geschreven door collega overste W.A. van Rees. Op verzoek van uitgever Sijthoff herschreef Perelaer dit gedeelte voor de tweede druk, die
onder de titel Het kamerlid Van Berkenstein in Nederlandsch Indie in 1888
uitkwam. En tenslotte zijn laatste pennevrucht Een wedstrijd op den
oceaan (1899), over het leven aan boord van een mailboot.
Uitzonderlijk was het niet dat Perelaer op deze wijze zijn landgenoten
wilde vermaken en inlichten. Of, zoals Busken Huet het formuleerde:
'Indie is ook in het litterarische eene melkkoe. Wanneer onze kleinzonen eenmaal aan het katalogiseren gaan, dan zullen zij zich verbazen
over het cijfer der nederlandsche letterkundigen van beiderlei geslacht,
door wie in de tweede helft der negentiende eeuw aan deze speen
getrokken is.' 6 In de Oost-Indische Spiegel van Rob Nieuwenhuys wordt
Perelaers werkwijze bijvoorbeeld op een lijn gezet met die van schrijvers als W.A. van Rees, Jan ten Brink en F.C. Wilsen.
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Naast het verschaffen van nuttige informatie rekende Perelaer het tot
zijn taak alle onrechtvaardigheid en ellende waarmee hij geconfronteerd werd, genadeloos aan de kaak te stellen. Dit deed hij min of meer
terloops in zijn romans en expliciet in een stroom van brochures, pamfletten, ingezonden brieven en adressen aan de volksvertegenwoordiging. Op allerlei militaire aangelegenheden leverde hij ongemeen felle
kritiek, maar hij bleef desondanks een trouw verdediger van het vaderland. Wê1 had hij daarbij Multatuliaanse denkbeelden. De Javaan diende getuchtigd te worden als hij het Nederlandse gezag niet erkende,
maar moest rechtvaardig behandeld worden als hij gehoorzaam was.
Hij koos vaak een motto uit Multatuli's werken en citeerde hem uitvoerig. Zijn filippica's tegen de schandelijke uitbuiting van de inlanders
ademen de geest van de meester. Vaak fulmineerde hij tegen de kamerleden die zich nauwelijks op de hoogte stelden van de werkelijke situatie in de kolonien. Idee 143 van Multatuli ('In veel gevallen durven we
niet weten wat waar is') lag hem na een het hart. Op Multatuliaanse
wijze zou Perelaer ten strijde trekken tegen het opiumgebruik in Indie.
Met zijn Max Havelaar wilde hij het Nederlandse y olk aansporen de
verderfelijke opiumhandel een halt toe te roepen.
Opium 7 wordt bereid uit de papaver, een gecultiveerde plant die al vele
eeuwen bekendheid geniet. In de Ilias vergelijkt Homerus de verschij-

ningsvorm van de slaapbol met de aanblik van een getroffene :
Zoals in de tuin de papaver de bol laat hangen,
Zwaar van zaad en lenteregens,
Zo neigt zijn hoofd terzijde, door de helm verzwaard.
Al eeuwenlang was ook de werking als medicijn en genotmiddel geen
geheim; het werd in den beginne voornamelijk gekauwd. De varier der
geneeskunde, de Griekse arts Hippocrates (460-377 v.Chr.) zou het
opium als eerste medicinaal hebben toegepast. Sinds Dioscorides, een
Griekse arts uit de eerste eeuw na Chr., kwam het als geneesmiddel
algemeen in gebruik. Hij gaf het een plaats in zijn De materia medica dat
als vraagbaak voor de leer der geneesmiddelen gold en tot in de zestiende eeuw de farmacologische studies beheerste. In Klein-Azie en Perzie
werd opium waarschijnlijk het eerst verbouwd; daarna volgde Egypte.
De Arabieren verspreidden het naar het Oosten, of, zoals het in de
Encyclopaedie voor Nederlandsch Indie geformuleerd wordt : 'naarmate de
Islam vorderde, verbreidde zich ook het opium'.8
De bereiding van het heulsap is bewerkelijk. Elke papaverplant heeft
twee a vijf zaaddozen, waarin inkervingen worden gemaakt als ze op
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punt staan rijp te worden. Het maken van insnijdingen wordt enkele
malen herhaald en telkens wordt het melkachtige vocht dat daardoor
vrijkomt, opgevangen. Als het met de buitenlucht in aanraking komt,
dikt het in tot een bruinachtige substantie die van de capsules wordt
afgeschrapt. Dan volgt een reinigingsproces: eerst bezinkt een vieze
drab, dan verdampt nog een hoeveelheid water. De geleiachtige massa
die overblijft, is ruwe opium, in Indie amfioen genoemd. In fabrieken
ondergaat het een verdere bewerking tot het geschikt is voor consumptie en wordt dan tjandoe of madat genoemd. In Indie en ook in China
werd het voornamelijk gerookt, hetgeen vermoedelijk samenhing met
de komst van tabak als genotsmiddel. In de Indische archipel behoort
de slaapbol niet tot de inheemse planten, zodat alle heulsap moest
worden ingevoerd. Wanneer dit precies voor het eerst geschiedde, is
onduidelijk, maar toen de Europeanen op Java arriveerden, was het er
reeds in zwang geraakt.
De eerste decennia van haar bestaan had de in 1602 opgerichte Verenigde Oost-Indische Compagnie de handen vol aan het oorlogvoeren.
Niettemin was al in de tijd van Jan Pietersz. Coen duidelijk dat de grote
winsten niet zozeer te behalen vielen met het vervoer van oosterse
produkten naar Nederland, maar vooral met de inter-aziatische handel.
Daartoe richtte de VOC bijvoorbeeld enkele vestigingen te India op. Ze
probeerde het alleenrecht in een bepaald gebied te verkrijgen of het
monopolie op een specifiek produkt. Handel in opium bleek al spoedig
een van de meest lucratieve bezigheden. De Compagnie kocht de slaapgom van tussenhandelaren in het bloeiende Patna, de hoofdplaats van
het Indiase district Bihar, en voerde het in te Batavia. Bedroeg de
aanvoer uit Bengalen in 1659 nog 1312 ponden, in 1678 konden 67.444
ponden worden geteld. Naast die gigantische stijging van legale invoer
nam de sluikhandel hand over hand toe. De grootste smokkelaars
waren de VOC-dienaren die zo hun armzalig jaarlijks tractement trachtten aan te vullen. Om de morshandel van het eigen personeel tegen te
gaan, werd in 1745 op voorstel van gouverneur-generaal Van Imhoff de
Amfioen-Societeit opgericht. Voor 450 rijksdaalders de kist mocht een
jaarlijks vast te stellen maximum hoeveelheid worden geImporteerd. De
VOC-dienaren konden aandeelhouder worden, zodat ze persoonlijk
belang hadden bij de beteugeling van de smokkelarij. Deze constructie
faalde echter. De sluikhandel bleef welig tieren en daartegen werd
nauwelijks geageerd, omdat van lieverlee meer en meer aandelen in
Holland terechtkwamen en het dus voor de VOC-mensen ter plaatse
aantrekkelijk bleef te rommelen met opium. In 1792 werd daarom
een nieuw middel beproefd om de smokkel het hoofd te bieden : de
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Een opiumschuiver (+ 1900)
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Amfioen-directie werd in het leven geroepen. Zij stond slechts toe dat er
eenmaal per jaar een beperkte hoeveelheid opium in het openbaar
werd geveild. Maar ook deze opzet faalde. Door gouverneur-generaal
Daendels werd dit systeem in 1808 weer ongedaan gemaakt ten gunste
van een pachtstelsel. Pas aan het eind van de achttiende eeuw horen we
de eerste stemmen, onder andere die van Dirk van Hogendorp, tegen de
schadelijke invloed van het opiumschuiven. Tijdens de Engelse overheersing was ook Raffles overtuigd van haar verderfelijke werking,
maar zijn superieuren stonden niet toe de invoer drastisch te beperken.
Tussen 1827 en 1832 had de Nederlandsche Handelmaatschappij de
touwtjes in handen. Het opium mocht overal gekocht worden en de
verkoop in het klein werd afgestaan aan pachters. Daarvoor betaalde de
NHM een aardige som aan de regering.
Toen in 1831 door Van den Bosch het zo gewraakte cultuurstelsel
werd ingevoerd, ging de staat zich weer met de opiumhandel onledig
houden. Het cultuurstelsel zou de staatskas flink spekken; de opiumopbrengsten droegen daaraan een zeer belangrijk steentje bij. Perelaer
werd geconfronteerd met het pachtstelsel dat men toen invoerde. De
staat kocht opium in en verdeelde Java en Madoera in pachtdistricten,
waar een vast aantal opiumkitten werd toegestaan. De pachters, veelal
Chinezen, kregen tegen hoge sommen gelds het uitsluitend recht van
opiumdebiet in het toegewezen gebied, maar mochten geen ander
opium verkopen dan hetwelk van regeringswege werd verstrekt. Door
afgepaste hoeveelheden te verstrekken, wilde men het gebruik binnen
de perken houden. Er werd gewerkt met een stelsel van tiban (de hoeveelheid opium die de pachter verplicht was of te nemen) en siram
(hetgeen hij daarnaast nog kon verkrijgen). In de loop der jaren varieerden zowel vastgestelde hoeveelheden als prijzen, maar het resultaat was
bedroevend. Het waren vooral de Chinezen zelf die enorme partijen
opium smokkelden, voor illegale opiumkitten zorgden en het gebruik
door de Javanen stimuleerden. En de staat deed niets, want als de
Chinezen werden aangepakt, gingen ook de inkomsten van het legale
opium verloren en die waren niet te versmaden. In 1840 leverde het
opium vijf miljoen op, in 1888 reeds vijftien miljoen.
VOOr 1886 was Perelaer al geregeld fel van leer getrokken tegen het
kwalijke pachtstelsel en werd daarom in 1885 door de Indologische
Vereniging te Delft uitgenodigd een lezing te houden over zijn veel
bereden stokpaardje. Zich baserend op eigen ervaringen en zeer gevarieerd bronnenmateriaal schetste hij het pachtstelsel in al zijn facetten.
Een toehoorder spoorde hem na afloop aan de gehele Nederlandse bevolking op de hoogte te brengen van de schrikbarende situatie in Indie,
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maar dan wel op een smeuiiger, aansprekender wijze. Inderdaad bestond de lezing voornamelijk uit dor feitenmateriaal, maar ook Perelaers eigen opiumschuiven werd ons niet onthouden. Om de uitwerking
eens aan den lijve te ondervinden, had hij een bolletje tjandoe in zijn
sigaar gestopt. Hij beschreef de proef als volgt :
Aanvankelijk ondervond ik geene werking. Ik had toch den tijd
om de geheele sigaar op te rooken. Maar, kort daarop werd ik
als lberausche en viel in een diepen slaap, waaruit ik eerst
achttien uren later ontwaakte, niet met eenige herinnering aan
een coIre met een mooi meisje, maar met een gevoel van hoofdpijn, alsof een dozijn dikketromslagers met hunne met leer gebombeerde roffelstokken mij op de hersenpan beukten. Een van
die hoofdpijnen, die menig eerzaam Nederlander ook zonder
opium opgeloopen heeft en die niet oneigenaardig katsjammer
ofte wel haarpijn geheeten worden; maar van zoo'n intensiteit,
dat mij den lust vergaan is, mij aan een tweede proef te wagen.9
De opmerkingen van de onbekende zouden in ieder geval gevolg hebben. Perelaer verpakte zijn kennis in een tweedelige, circa achthonderd
pagina's tellende roman, Baboe Dalima, waarvan nu eerst een samenvatting.
Deel 1. Dalima, de baboe van residentsdochter Anna van Gulpendam,
wordt met een smokkelschip ontvoerd door Lim Ho, de gemene zoon
van de Chinese opiumpachter en smokkelaar Lim Yang Bing. De eerlijke stuurman van het schip, Ardjan, wil met Dalima trouwen. Als hij
merkt dat zijn geliefde aan boord is, bevrijdt hij haar en ze vluchten
samen in een uitgeholde boomstam naar de vaste wal. Helaas vallen ze
daar toch in handen van de gluiperige trawanten van Lim Ho. Niettemin weet Dalima te ontsnappen. Als Lim Ho dat ter ore komt, laat hij
Ardjan meedogenloos geselen met de Kamadoog, een verschrikkelijke
netel. Een oppasser zal later naast de kreperende Ardjan smokkelopium
aantreffen, zodat de ongelukkige ten onrechte wordt ingerekend.
Anna van Gulpendam die door Dalima op de hoogte gebracht wordt
van het voorval, besluit de jonge, veelbelovende jurist Karel van Nerekool om hulp te vragen. Deze belooft zijn best te doen, niet in de laatste
plaats omdat Anna hem zeer bekoort. Steun van haar varier, de resident
van Santjoemeh, kan zij immers niet verwachten. Die stelt juist alles in
het werk de sluwe Chinezen te ontzien, omdat Den Haag dit jaar een
nog hogere pachtsom wenst te incasseren. En hijzelf aast op de onder-
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scheiding van Nederlandse Leeuw die hem dan ten deel zal vallen. Zo
tracht hij de zaak-Ardjan op een dusdanig laat tijdstip te laten voorkomen, dat de integere rechter Zuidhoorn reeds met verlof zal zijn en
het recht niet kan laten zegevieren. Bovendien zorgt hij ervoor verlost te
worden van de lastige vader van Ardjan, Pak Ardjan, die Lim Ho heeft
aangeklaagd wegens mishandeling van zijn zoon. Singomengolo, de
handlanger van Lim Yang Bing, wordt ingeschakeld. Hij fungeert enerzijds als 'opiumpusher', hij introduceert opium bij de inlanders, maar
anderzijds als opsporingsagent van gesmokkelde opium. Als hij wil,
vindt hij altijd smokkelwaar, simpelweg omdat hij het zelf meebrengt.
Op die manier wordt Pak Ardjan gearresteerd. Als geprobeerd wordt
de vader van Dalima op dezelfde wijze onschadelijk te maken, loopt de
huiszoeking uit de hand. Was de vader eerst ontdaan toen het verboden
heulsap plotseling tevoorschijn werd getoverd, hij ontsteekt in blinde
woede als zijn zevenjarig dochtertje onzedelijk wordt betast en doodt
een der Chinezen.
Lim Ho zelf doet een tweede poging Dalima te ontvoeren. Hij lokt
haar van huis, verkracht haar en laat Singomengolo opium bij haar
vinden. Als de controleur Verstork, een vriend van Van Nerekool, in
zijn rapportage aan de resident vol blijft houden dat Dalima onschuldig
is, besluit Van Gulpendam hem te elimineren. Verstork wordt overgeplaatst naar Atjeh. . .
Dee! 2. Anna vertrekt uit het ouderlijk huis en schrijft Van Nerekool
een afscheidsbrief. Iemand met ouders als de hare mag niet huwen met
een zo rechtschapen man als Karel. Zuidhoorn mag nog net voor zijn
verlof de zaak Ardjan en Pak Ardjan voorzitten, maar de orde wordt
daarbij op zodanige wijze verstoord dat het hem onmogelijk is een
uitspraak te doen. Van Gulpendam mag het tOch zelf doen en veroordeelt ze tot respectievelijk acht en tien jaar dwangarbeid. Dan echter zal
een andere vriend van Karel van Nerekool roet in het eten strooien.
August van Beneden weet met zijn glansrijke en ethisch getinte pleidooien zowel Dalima als haar vader vrij te spreken. Dalima vertrekt
onmiddellijk naar haar oude meesteres, Anna van Gulpendam, die
— zonder dat Karel weet waar — vermomd als Javaanse in een afgelegen hutje woont.
Dan komt de dag van de verpachting. Beneveld door de champagne
die de residentsvrouw rijkelijk schenkt, bieden de Chinezen tegen
elkaar op. Het resultaat is ongekend: Lim Yang Bing wordt winnaar
met een bod van twee miljoen. Van Gulpendam krijgt zijn onderscheiding en viert dagenlang feest. Maar dan komt de ommekeer. Inmiddels
hebben Ardjan en zijn vader een geslaagde ontsnappingspoging gedaan.
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Spoedig daarna wordt het lijk van de handlanger Singomengolo gevonden. Bovendien gaan er geruchten over opstanden en samenzweringen van ketjoe's. Wanneer de Van Gulpendammen een afgelegen
suikerfabriek bezoeken, komt het tot een climax : zij wordt met een
messteek om het leven gebracht, en hij wordt tezamen met de gevangen
genomen Lim Ho gemarteld met dezelfde Kamadoog als Ardjan destijds, totdat ze uitgeput de geest geven. Karel gaat dan op weg naar
Anna, want haar schuilplaats is ook hem bekend geworden. Haar
ouders zijn nu dood, dus ze kunnen trouwen en Dalima wordt de baboe
van de kleine Van Nerekooltjes.
'Find goed, al goed' is nu echter niet op zijn plaats. Perelaer wenst
uitsluitend op te roepen tot een onverbiddelijke oorlog tegen de opiumpacht. Achtergrondinformatie bij de opiumproblematiek verwerkte
Perelaer in de bijeenkomsten van Karel en zijn kameraden. Ze discussieren over het pachtstelsel, stellen zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, bezoeken opiumkitten waar skeletachtige lichamen aan
pijpen lurken en vrouwen en kinderen seksueel misbruiken. En ieder
strijdt op eigen wijze tegen de wantoestanden.
Baboe Dalima werd niet al te best ontvangen. Men verweet Perelaer
overdreven te hebben. Zo zou hij de ambtenaren wat al te corrupt
hebben afgeschilderd. Hoofdpunt van kritiek was echter dat verschillende passages niet door de beugel konden. Tekenend hiervoor zijn de
beginregels van de recensie in de Indische Gids:

'Hebt ge dat vieze boek gelezen?' vroeg mij kort na de uitgave
een van mijn Hollandsche vrienden.
Natuurlijk wist ik wel dadelijk welk 'vies boek' mijn interviewer bedoelde, doch ik vond het niet onaardig hem te vragen:
'welk vies boek?'
'Wel, dat spreekt vanzelf, het boek van Perelaer: Baboe Dalima.' 10
Het boek werd als 'vies' bestempeld vanwege de realistische weergave
van martelscênes, opiumkitbezoeken, maar ook van het sensuele gedrag
van mevrouw Van Gulpendam, die met zwoegende boezem en walgelijk smakende tovermiddeltjes haar echtgenoot seksueel trachtte te
prikkelen. Voordat de roman ter perse ging, was Perelaer zich daarvan
terdege bewust. In het voorwoord waarschuwde hij daarom het boek
niet in handen te geven van de onervaren jeugd en benadrukte hij er
zelf geen behagen in te hebben geschept dergelijke taferelen te schetsen:
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Integendeel [zo schrijft Perelaer in het voorwoord], menigmaal
heb ik de pen moeten neerleggen, omdat walging mij belette
voort te gaan. Eens zelfs brak ik den arbeid of met het bepaalde
plan niet voort te gaan. Toen kwam mij evenwel het artikel
Van FRANZ NETSCHER: 'Wat wil het Naturalisme?' in N O. 9 van
het tijdschrift NEDERLAND, jaargang 1885, onder de oogen,
waarin zoo juist verkondigd wordt, dat 'de immoraliteit niet in
den naturalistischen schrijver, maar in de maatschappij schuilt,
niet in Zola, maar in Nana.' En verder dat, levenmin als de
geneesheer zal nalaten het eene of andere ziektegeval te onderzoeken, al mocht hij het ook vies of walgelijk vinden, omdat het
zijne roeping is te genezen; zoo min zullen ook wij hollandsche
Naturalisten, ons door het kwade en het vieze in de maatschappij laten weerhouden, om het te bestudeeren en aan te toonen'.
Het is triest dat Perelaer de rechtvaardiging van de smerige passages
zocht in het naturalisme zoals Netscher dat had beschreven. Netscher
viel in zijn goed gedocumenteerd artikel juist schrijvers aan die op
grond van het feit dat ze wat vuiligheid schreven, bij de naturalisten
wilden horen. Hij zal dan ook weinig ingenomen zijn geweest met
Perelaers verdediging op basis van twee uit hun context gelichte zinnen.
Verschillende recensenten wezen Perelaer er dan ook op niets van het
naturalisme te hebben begrepen. Onder hen was P.A. Daum, wiens
roman Uit de sulker in de tabak beschouwd kan worden als de eerste
naturalistische roman in Nederland. In het Bataviaasch Nieuwsblad sprak
hij zijn afkeuring uit: 'de heer Perelaer verbeeldt zich dat zijn werk
"naturalistisch" is, omdat er dingen in geschreven zijn, die men onzedelijk noemt. Dit is het gewone gebrekkige inzicht. Het naturalisme is niet
een êtalage van viezigheid.'il
Niettegenstaande alle kritiek verscheen Baboe Dalima in 1888 in een
Engelse vertaling en in 1890 als herdruk in Nederland. Tevergeefs zullen
we daar de dubieuze passage over het naturalisme zoeken, hoewel de
omstreden scenes niet geschrapt zijn. Blijkbaar had hij inmiddels ingezien wat de stroming echt wilde. In die tweede druk schreef Perelaer
dat zijn boek wat betreft de strijd tegen het opium school had gemaakt.
Dat lijkt mij overdreven. In het algemeen kreeg de opiumpacht in de
tweede helft van de negentiende eeuw steeds meer aandacht van personen die het zedelijkheidsbeginsel hoog in het vaandel hadden. Naast
tal van artikelen in periodieken verschenen onder meer uitgebreide
kritische studies van J.C. Baud (1853) en Van Dedem (1876). Wel had
Perelaer de zendeling Zegers geInspireerd tot het verrichten van een
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grootscheeps onderzoek. Ondanks een aantal kanttekeningen bij Perelaers werk riep ook hij op tot een harde strijd, omdat de toestand in
Indie buitengewoon zorgwekkend was. In 1890 verscheen De OpiumWeek op Java van Elout van Soeterwoude, die ervoor pleitte het pachtstelsel te vervangen door opiumregie. Dit zou een goede methode zijn
om tot een definitieve uitroeiing van het opium te komen. Perelaer had
daar niet zozeer op aangedrongen; hij wilde vechten, maar verzuimde
aan te geven met welke wapens.
Met de opiumregie kreeg de staat alles voor het zeggen. Opium werd
bereid in een staatsfabriek en verkocht zonder tussenpersonen. Het
goedje werd dan verpakt in verzegelde tinnen tubes, zodat het gemakkelijk te onderscheiden was van smokkelopium. Als de verspreiding
vervolgens steeds verder zou worden ingeperkt en de smokkelaars
streng gestraft, moest op den duur een opiumloos Indie kunnen ontstaan. Denkend aan de portemonnee voelde de regering aanvankelijk
weinig voor het plan, maar na veel touwtrekken stemde zij aan het
einde van de negentiende eeuw in met een proefneming. Het was nu
immers de tijd dat het niet uitzonderlijk meer was voor de Javaan op te
komen. Naar voorstanders van de ethische politiek werd geluisterd. De
test beviel en in 1904 was de opiumregie overal ingevoerd. We vervallen in herhalingen als aangegeven moet worden waar deze aanpak
op uitdraaide. Inderdaad verminderde de legale invoer, maar de sliikhandel bleef en de prijzen stegen. Achtentwintig miljoen was de winst
in 1916. Verdere details kunnen hier niet worden gegeven; wellicht is
het voldoende te vermelden wat Wertheim in zijn voorwoord bij het
vorig jaar verschenen Wettig opium opmerkte. Hij omschreef de grootste
verdienste van auteur Vanvugt als volgt : 'hij heeft de afschaffing van de
opiumpacht en de invoering van de opiumregie omstreeks de eeuwwisseling niet, zoals gebruikelijk, als een breuk voorgesteld, maar als
bron van continurteit in ons koloniaal beleid.' 12 Op ethische en morele
gronden wilde men het opiumgebruik terugdringen, maar vanaf de
VOC tot in de twintigste eeuw bleven de centen de dienst uitmaken.
Perelaer overleed in 1901, zodat hij geen getuige meer zou zijn van
dit ten hemel schreiende resultaat.
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Noten:
1 M. ter Braak / E. Du Perron, Briefwisseling 1930-1940, dl. II I, p. 380.
2 E. Du Perron, 'Beb Vuyk's Opinie over onze Koloniale Letteren'. In: Verzameld werk
6, p. 264.
3 M.T.H. Perelaer, Een kwart eeuw tusschen de keerkringen I, p. 68.
4 Idem, p. 68.
5 P.J. Veth, 'Boekaankondiging ' . TijdschrIft voor Nederlandsch Indie 1870 (I), pp. 477485
6 C. Busken Huet, Litterarische Fantasien en Kritieken 25, pp. 183-190.
7 Encyclopaedie voor Nederlandsch-Indie, dl. 3, p. 155.
8 Voor dit overzicht van opium in Nederlands-Indie is gebruik gemaakt van het in
1985 verschenen Wettig opium van E. Vanvugt.
9 M.T.H. Perelaer, 'De Opium in Nederlandsch-Indie'. Jaarboekje der Indologische Vereeniging voor het jaar 1886, pp. 146-147.
10 Recensie Baboe Dalima van 'DIXI'. In: De Indische Gids 1886 II, pp. 1085-1092.
11 Bataviaasch Nieuwsblad 16. VIII. 1886; ik dank Gerard Termorshuizen die mij hierop
attent maakte.
12 E. Vanvugt, Wettig opium, p. 11.
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Maria Dermofits

De tienduizend dingen:
Technisch raffinement, tovenarij en taasme*
GUUS HOUTZAGER

Wie in Rob Nieuwenhuys' monumentale overzicht van de NederlandsIndische letterkunde, de Oost-Indische Spiegel, leest, krijgt onwillekeurig
de indruk dat het merendeel van wat Nederlands-Indische schrijvers na
1945 hebben voortgebracht alleen interessant is voor wie zelf in de een
of andere vorm een Indische of Indonesische achtergrond heeft. Ook
tegen de figuur van Maria DermotIt, hoe uitvoerig en enthousiast zij ook
besproken wordt, dreigt men als lezer van Nieuwenhuys het vooroordeel te ontwikkelen dat haar werk onverteerbaar is voor Hollanders die
niet worden gekweld door heimwee naar klapperbomen, witte stranden en krontjongmuziek. Tenminste, zo verging het mij. Ten onrechte,
want toen ik na een sterke aanbeveling mij toch, nog steeds niet zonder
tegenzin, tot het lezen van deze schrijfster zette, bleek me al gauw dat
zich achter nostalgisch aandoende titels als Nog pas gisteren en Spel van
tifa-gongs een oeuvre verschool dat heel wat meer te bieden had dan
weemoedige romantiek van tempo doeloe. In het bijzonder werd ik
gefascineerd door De tienduizend dingen, Maria Dermoats omvangrijkste
en bekendste werk, dat in 1955 verscheen en tot op heden geregeld
wordt herdrukt. Toch geniet het boek niet de status van literair meesterwerk, zoals ook de naam Maria Dermoat ruim twintig jaar na haar
dood geen 'grote' klank gekregen heeft. Maria Dermodt is weliswaar
niet miskend — ze is dat zeker ook nooit geweest, bij haar leven nog
heeft men haar bekroond en vertaald —, maar mijns inziens niet op de
juiste waarde geschat. Ze lijkt te zijn bijgezet als een verdienstelijk
auteur van het tweede garnituur, naar alle waarschijnlijkheid omdat
men niet goed raad met haar heeft geweten.
De literaire historici zijn er in ieder geval nooit in geslaagd de keurige
Indische dame die in 1950 op 62-jarige leeftijd begon te publiceren en
die dus de 'aansluiting' bij haar eigen generatie hopeloos had verloren,
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een duidelijke plaats in het landschap van onze literatuurgeschiedenis
toe te wijzen. Rob Nieuwenhuys, die er in elk geval zijn uiterste best
voor heeft gedaan, komt niet helemaal uit haar geval en besluit haar
buiten de Nederlandse literatuur te plaatsen: 'Ze is geen echte Nederlandse schrijfster', 1 beweert hij in zijn standaardwerk, en verder merkt
hij onder meer op : 'Romans in de gewone zin van het woord, die dus in
een westerse literaire traditie passen, heeft ze nooit geschreven. Ze was
vOOr alles een vertelster. Verhalen komen uit een orale traditie voort; ze
worden verteld, niet geschreven, wel misschien opgeschreven, zoals die
van Maria Dermoat, maar dan dragen ze toch de kenmerken van het
gesproken woord.' 2 In een voor De Groene Amsterdammer geschreven
In Memoriam, tien jaar voor de Oost-Indische Spiegel gepubliceerd, heeft
Nieuwenhuys deze opvattingen verduidelijkt. Met 'damesschrijfsters' als
Ina Boudier-Bakker en Top Naeff vertoont zij volgens hem geen verwantschap, omdat ze niet 'realistisch' schrijft : 'Vooral de mensen zijn
anders en ze beleven de dingen anders. Ze zijn niet naar de eis van de
realistische roman "mensen van vlees en bloed" die men duidelijk in
omtrekken voor zich ziet, maar meer gestalten die soms weleens door
het verhaal schijnen te zweven, omgeven door een "atmosfeer"; ze
lijken er de dragers van.' 3 In hetzelfde artikel benadrukt Nieuwenhuys

nog eens dat Dermoat op typisch oosterse wijze vertelt en dat ze sterk
onder invloed heeft gestaan van de Indonesische mondelinge verteltradities. Ook andere kenners van de Nederlands-Indische literatuur,
zoals A. Alberts en Bep Vuyk, hebben in besprekingen van Dermoats
werk hierop gewezen.4
Nog verder gaat de man die geldt als Maria Dermofits ontdekker,
Johan van der Woude. In een, tamelijk rommelig opgezette, levensbeschrijving van Dermodt die hij in 1973 publiceerde, karakteriseert hij
haar als een soort literaire nalef: 'Zij hield werkelijk van het woord, zij
het niet in deze stijl, zij gebruikte het met veel zorg in haar eigen taal,
die heel direct is en die tegelijk verhult. Zij beschikte niet over een grote
woordenschat, haar stilistische mogelijkheden waren beperkt en zij
heeft zich de techniek van het schrijven heel langzaam en nooit goed
eigen gemaakt. Maar zij bezat een uiterst gevoelige en zuivere intuItie,
zij bezat een aangeboren gevoel voor flak ritme en klank, voor maat,
voor het juiste detail en het directe beeld; haar werk is ontstaan uit de
authentieke gevoelsstroom en klank van haar eigen wezen.' 5 In dit,
ondanks alle lof wat neerbuigend aandoende oordeel zal Van der
Woude zijn gesterkt door wat de schrijfster, hoogst bescheiden, in een
brief aan hem over zichzelf vertelde : 'En daarom, het klinkt misschien
een beetje dwaas, maar ik voel me niet zozeer een schrijfster, dat is voor
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mij eigenlijk secundair, maar ik heb voor mezelf het gevoel te vertellen.
Sommige mensen verwijten me, wat misschien wel waar is, dat ik
gekunsteld schrijf. [Hier doelt Maria Dermoat waarschijnlijk op een
negatieve bespreking door Nieuwenhuys van haar verhalenbundel De
juwelen haarkam, G.H.] Dat komt natuurlijk omdat ik het schrijven niet
werkelijk beheers. Ze zeggen dat ik een zekere eentonigheid heb, een
mij willen herhalen, maar dat doet een verteller of een vertelster juist in
het oosten zo sterk. Het is mijn neiging niet en helemaal niet mijn
verlangen beter of mooier proza te schrijven, dat ligt helemaal buiten
mijn kunnen.' 6 Hoewel Van der Woude elders in zijn biografie aanstipt
dat Maria Dermodt veel gelezen had, met name Nederlandse en Angelsaksische poezie en taoIstische wijsgerige geschriften, 7 overheerst bij
hem de toon van het citaat. Over het geheel bevestigt zijn boek het
beeld van Maria Dermodt als de vooral door Indische sprookjesvertellers geInspireerde oudere dame, meer belang stellend in atmosferische
natuurbeschrijving en goena-goena dan in menselijke conflicten en literaire verfijning. Het is dit beeld, overigens nog altijd te prefereren boven
de summiere bijdrage van de vermoedelijk doorlopend overbelaste
handboekenschrijver Knuvelder, 8 dat naar mijn mening aan enige
correctie toe is. Ik wil daarom het belangrijkste boek, De tienduizend
dingen, bespreken van de vrouw die, als we de grootste kenners van
haar werk mogen geloven, zich de techniek van het schrijven nooit
goed eigen gemaakt heeft, beperkte stilistische mogelijkheden bezat,
geen in westerse literaire tradities passend werk schreef, geen mensen
van vlees en bloed kon neerzetten en die, kortom, dus meer een 'vertelster' dan een schrijfster was.
De tienduizend dingen was de derde boekpublikatie van Maria Dermont
en verscheen, zoals gezegd, in 1955. Het boek, beslist geen 'klassieke' of
'traditionele' roman, bestaat uit zes afzonderlijke gedeelten: 'Het eiland',
'De tuin Kleyntjes', 'De posthouder', 'Constance en de matroos', 'De
professor' en 'Allerzielen'. Een duidelijke eenheid vertoont De tienduizend dingen, althans op het eerste gezicht, niet. Rob Nieuwenhuys heeft
daarom opgemerkt dat men De tienduizend dingen in plaats van als een
roman ook wel als een verhalencyclus kan beschouwen. 9 Ik ben het
daarin, zoals in de loop van dit stuk zal blijken, volstrekt niet met hem
eens. Het beste kan, als er getypeerd moet worden, De tienduizend dingen
geloof ik worden aangeduid als een raamvertelling. De eerste twee
gedeelten en het laatste (dus: 'Het eiland', 'De tuin Kleyntjes' en 'Allerzielen') vormen dan het 'raam'. Hierin treedt Felicia van Kleyntjes, ook
vaak genoemd: mevrouw Van Kleyntjes, als hoofdfiguur op. Zij be-
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woont alleen met haar Indisch personeel een oude specerijenplantage
(door de eilandbewoners 'tuin' genoemd) op een eiland in de Molukken.
In het • licht van haar geschiedenis krijgen de andere gedeelten hun
betekenis.
'Het eiland' introduceert ons in 'atmosferisch' proza mevrouw Van
Kleyntjes, de merkwaardige oude dame, haar 'tuin' en het eiland, dat
een sprekende gelijkenis schijnt te vertonen met het werkelijk bestaande Ambon.") Eenmaal per jaar, op de sterfdag van haar bij een militaire
expeditie gesneuvelde zoon, gedenkt mevrouw Van Kleyntjes hem en
degenen die op het eiland een gewelddadig einde hebben gevonden.
Sommigen vragen zich of of zij 'geheime krachten' bezit.
In 'De tuin Kleyntjes' wordt de levensgeschiedenis verteld van Felicia
van Kleyntjes. Als kind al is zij vaak bij haar grootmoeder op de 'tuin',
waar zij ook geboren is. Als haar man haar verlaten heeft, keert zij
terug naar het eiland met haar zoontje Wim, wiens naam door de
bedienden wordt verbasterd tot 'Himpies'. Felicia en haar grootmoeder
besluiten van de 'tuin' een rendabel bedrijf te maken, om een behoorlijke opvoeding voor Himpies te kunnen bekostigen. Door een goede
exploitatie van de op de 'tuin' aanwezige veestapel en door de verkoop
van zelf gemaakte confituren, geneesmiddelen en amuletten slagen Felicia en haar grootmoeder in hun opzet, en Himpies groeit voorspoedig
op. Hij gaat in Soerabaja naar de middelbare school, maar eenmaal in
Nederland, waar zijn moeder hem medicijnen wilde laten studeren,
besluit hij om zich tot officier te laten opleiden. Later keert hij als
militair terug naar het eiland, beleeft een ongelukkige liefde en sneuvelt
op een expeditie tegen de op Ceram wonende stam der berg-Alfoeren.
Vanaf dat moment houdt mevrouw Van Kleyntjes, die vindt dat Himpies niet is gesneuveld maar vermoord, haar jaarlijkse dodenherdenking.
In 'De posthouder', 'Constance en de matroos' en 'De professor' worden de verhalen verteld van de in een periode van 66n jaar op het
eiland vermoorde mensen. De verhalen van deze vermoorden staan los
van elkaar. Mevrouw Van Kleyntjes speelt er op zijn hoogst een onbelangrijke bijrol in.
'De posthouder' vertelt van een man die in de functie van posthouder
op een ander eiland rijk geworden is. Hij vestigt zich op 'het' eiland op
een soortgelijke 'tuin' als de tuin Kleyntjes. Bij zich heeft hij, behalve
zijn bezittingen, waaronder naar men fluistert kostbare parels zijn, Brie
oude vrouwen en een mooie jonge vrouw. Al na korte tijd spoelt zijn
lijk aan op het strand. Zijn vrouwen lijken van niets te weten,rworden
na verhoor door de politie vrijgelaten en vertrekken van het eiland. Een
soort 'tegenstem' in het verhaal roept vervolgens uit dat zij de posthQu-
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der wel degelijk hebben vermoord. De posthouder zelf waart als spook
in zijn 'tuin' rond.
In 'Constance en de matroos' vinden de jonge kokkin Constance, een
opvallend en eigenzinnig meisje, en een inlandse matroos van de marine de dood in een broeierig, duister liefdesdrama. Wanneer Constance
in dienst treedt bij een jong Hollands ambtenarenechtpaar, .vat een lid
van de in hun huis wonende bediendenfamilie, Pauline, een aan liefde
grenzende sympathie voor haar op. Wanneer Constance haar plicht verzuimt voor zang en dans, neemt Pauline haar taak over. Als Constance
zich een matroos tot minnaar kiest, nemen de andere bedienden, behalve Pauline, haar dit kwalijk. Kort daarop verschijnt de matroos,
blijkbaar getergd door de grillige Constance, met een mes in het huis.
De Hollandse heer des huizes brengt hem tot rede en men besluit Constance weg te sturen. Enige tijd later wordt zij doodgestoken, naar Pauline's onwrikbare overtuiging door de matroos, die echter ten tijde van
de moord niet op het eiland aanwezig was. Kort nadat het dochtertje
van de Hollanders toevallig getuige is geweest van een eigenaardig
ritueel dat Pauline opvoert met het mes waarmee de matroos indertijd
Constance heeft bedreigd, blijkt ook de matroos vermoord te zijn. De
bediendenfamilie neemt daarop verlof, Pauline zal waarschijnlijk nooit
meer bij haar werkgevers terugkeren.
In 'De professor' wordt Raden Mas Soeprapto, een Javaanse prins die
als klerk werkzaam is op 's Lands Plantentuin, voorgesteld aan een wat
zonderling aandoende Schots/Hollandse professor. Soeprapto is de professor, die de plantengroei van de Molukken in kaart wil brengen, als
assistent toegewezen. Aanvankelijk voelt de kille Javaan een afkeer
van zijn excentrieke maar hartelijke superieur en hij ergert zich hevig
aan hem. Pas op het eiland verandert dit. De professor en zijn assistent
speuren naar zeldzame planten en de professor deelt muntjes uit aan
kinderen die hem interessante exemplaren brengen. Op een tocht krijgt
Soeprapto het voorgevoel dat de professor in gevaar is. Inderdaad wordt
korte tijd later de geleerde vermoord door op geld beluste vissers, precies zoals Soeprapto, die tijdens de moord met een zware aanval van
malaria op bed ligt, heeft gevreesd. Aan het slot vaart Soeprapto met de
controleur van het eiland naar de plaats waar het lijk van de professor
op de zeebodem moet rusten. Soeprapto realiseert zich dat een voorspelling die de professor door een waarzegster is gedaan (dat hij een zeemansgraf zou krijgen) precies is uitgekomen. Zelf heeft de kille Javaanse
prins door de omgang met de sympathieke geleerde weer gevoelens
kunnen beleven.
'Allerzielen' beschrijft de nacht waarop mevrouw Van Kleyntjes al-
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leen op de 'tuin' achterblijft en het 'bezoek' van vier mensen verwacht.
Als eerste verschijnt de posthouder, vervolgens raakt mevrouw Van
Kleyntjes in 'gesprek' met haar zoon en 'verschijnen' ook de professor,
de matroos en de drie kleine meisjes die lang geleden op de 'tuin' vergiftigd zouden zijn. Mevrouw Van Kleyntjes herinnert zich dan allerlei
'dingen' uit haar leven: haar man, de schelpencollectie van haar zoontje, mensen die de 'tuin' plachten te bezoeken en mensen die in Himpies' leven van betekenis waren. Zij ervaart een diepe samenhang tussen
dit alles: de verbondenheid van 'de tienduizend dingen'. Tenslotte
roepen twee oude bedienden die ook op de 'tuin' zijn gebleven mevrouw Van Kleyntjes uit haar trance. Ze gaat met hen mee naar binnen,
'om haar kopje koffie te drinken en om opnieuw te proberen verder te
leven'.
Met deze woorden eindigt De tienduizend dingen.
De verschillende gedeelten van de roman worden vanuit steeds andere
standpunten verteld. 11 Het is de moeite waard hier nailer op in te gaan.
In 'Het eiland' is een verteller aan het woord die zichzelf nooit als 'ik'
in het verhaal invoert. Veel wordt verteld vanuit het standpunt van
mevrouw Van Kleyntjes, in wier hoofd de lezer 'inzage' krijgt: 'Mevrouw Van Kleyntjes had wel eens het gevoel dat het eiland voor haar
lag als een landkaartje F. . .1' (p. 1 2 5 ). 12
'Zij had gedacht, zij dacht nog wel eens: kan een mens door een
schelp vertroost worden? Zijn tranen afgewist?' (p. 131).
Maar heel weinig van wat in 'Het eiland' wordt verteld valt buiten
de geestelijke 'horizon' van mevrouw Van Kleyntjes. Uitzonderingen
hierop zijn misschien regels als de volgende: 'Sommige ouderen, die het
nog wel eens over "zulk soort dingen" hadden, fluisterden of zij toch
geheime krachten bezat — [.. .1 Haar grootmoeder! Nou ja, die! Dat
was iets anders, die had wel geheime krachten bezeten, zo zeker als
wat 1 Zij niet; anders zou zij toch weleens de drie spookmeisjes op haar
eigen tuin gezien hebben — terwijl Jan-en-alleman en iedereen ze
immers zag' (p. 134).
'De tuin Kleyntjes' wordt op soortgelijke wijze verteld als 'Het eiland'.
Ook hier is een verteller aan het woord die zich niet in het verhaal
mengt. Ook hier worden de gedachten van mevrouw Van Kleyntjes
(Felicia) aan de lezer onthuld: 'Het leek Felicia toe dat de eenden maar
alleen de mooie eendekrabbetjes opslokten;' (p. 137). En: 'Felicia wist
niet goed wat zij van haar denken moest :' (p. 137). En: 'Daar had zij
nooit eerder over nagedacht; zij moest aldoor over dingen denken waar
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zij nooit eerder over gedacht had, in het licht en het geruis en de kleine
beweging van de prauw' (p. 152).
Een enkele maal (tussen de pagina's 185 en 188) worden bovendien
'inside views' in het hoofd van Felicia's zoon Himpies gegeven: 'Hij
leerde alleen te zijn op de tuin, hij kon wel eens ergens stil staan, zijn
ogen wijdopen, en kijken, en hij zag dat de tuin mooi was; hij zag ook
de Bingen los van elkaar, een voor 66n: een boom, een rots, een bloem,
een schelp op het strand, een krab, een vogel; soms was hij bang alleen,
niet erg, en hij wist ook niet waarvoor' (p. 188).
In 'De posthouder' wordt geen enkel personage 'van binnen uit' beschreven. Het verhaal wordt aanvankelijk vanuit een neutraal standpunt verteld, door een verteller die over niet meer kennis van de ware
toedracht der gebeurtenissen lijkt te beschikken dan de doorsnee bewoner van het eiland. Deze verteller besluit met de mededeling : 'Zo
vertrokken zij naar Dobo en niemand heeft hen ooit weer gezien'
(p. 222).
De geschiedenis van de posthouder lijkt hiermee afgedaan, maar dan
volgt, na een regel wit, opeens: 'Neen, neen, geloof het toch niet ! Er is
geen woord van waar, het is alles van a tot z gelogen ! De posthouder is
wel degelijk vermoord, vermoord door zijn geliefde en de Brie oude
heksen hebben meegeholpen' (p. 222).
De verteller, of beter gezegd een tegenstem van de oorspronkelijke
verteller, blijkt dus wel degelijk op de hoogte van wat er werkelijk is
gebeurd. Misschien kan het optreden van deze tegenstem worden opgevat als een ingreep in het verhaal door het bewustzijn van mevrouw
Van Kleyntjes. Zij immers is begaan met de vermoorden van het eiland,
en zij 'weet' wat de doorsnee eilandbewoner niet weet. De heftigheid
waarmee de tegenstem zich manifesteert doet denken aan de kracht
waarmee mevrouw Van Kleyntjes volhoudt dat haar zoon niet gesneuveld maar vermoord is, en aan haar doorzetten in het jaarlijks gedenken van de vermoorden.
In elk geval is deze tegenstem-techniek met de vele uitroepen, opeenvolgingen van vragen en antwoorden en uitdrukkelijke opdrachten en
raadgevingen een van de stilistische eigenaardigheden die Maria Dermot:it aan mondelinge vertellers moet hebben ontleend.
In 'Constance en de matroos' kan de lezer soms kennis nemen van de
gedachten van de jonge Hollandse vrouw : 'De jonge vrouw wist wat er
nu gebeuren ging F. . .1 (p. 231). En: `De jonge vrouw met Soffie en de
pop op schoot zat in gedachten: de postprauw moest een heel stuk over
open zee, daar was altijd gevaar bij' (p. 243).
Dit heeft evenwel niet tot gevolg dat de lezer het verhaal vanuit het
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gezichtspunt van de jonge vrouw beleeft. Hij weet zelfs veel meer dan
zij. Waarom Soffie echt huilt bijvoorbeeld (pp. 242-43), als zij door Pauline door elkaar is gerammeld nadat zij deze heeft betrapt bij het tekenen van een mes op de grond. De jonge vrouw moet het hier doen met
Matheus' verklaring: 'Nonni Soffie is gevallen!' (p. 243).
Zo ontstaat een effect van 'dramatische ironie' : 13 de lezer ziet dat de
twee jonge Europeanen 'onwetend' zijn, onkundig van de duisterheden
van het oosterse gevoelsleven. De gecompliceerde verhouding tussen de
bedienden (de bijna erotische band van Pauline met Constance, de afwijzing van Constance door de overige bedienden wanneer Constance
een verhouding begint met de minderwaardig geachte matroos, de
moord op Constance — door wie gepleegd? — en de moord op de
matroos — door Pauline gepleegd? —) lijkt hun grotendeels te ontgaan.
Op hen is volkomen van toepassing wat grootmoeder Van Kleyntjes in
'De tuin Kleyntjes' over haar kleindochter zegt tegen de bibi, de Islamitische koopvrouw : '[. . .] zijn [Himpies', G.H.] moeder is ook nog jong
en nog niet lang hier, zij is ook dom! Maar jij en ik, wij zijn oud en wij
zijn niet meer dom!' (p. 178).
'De professor' wordt bijna in zijn geheel verteld vanuit het standpunt
van Radên Mas Soeprapto. Hoewel er soms even vanuit een ander
perspectief naar de prins gekeken wordt (op p. 249 met name, in de
beschrijving van zijn uiterlijk: 'Zoals hij daar liep F. . .]'), komen de
gebeurtenissen uit 'De professor' tot de lezer via het 'filter' van Soeprapto's geest.
De Javaanse prins is een heel wat minder 'onwetende' figuur dan de
jonge Hollanders uit 'Constance en de matroos'. Duidelijk voorziet hij
het einde van de professor. De eerste maal dat zijn superieur en hij de
hut met de Binongkorezen passeren, voelt hij een grote angst : 'Later
was Soeprapto er nog eens op terug gekomen, "Het is niet goed professor, u mag niet zo ongewapend de rimboe ingaan!" ' (p. 268).
Tijdens Soeprapto's ziekte, wanneer de professor daadwerkelijk wordt
vermoord, droomt de jonge prins van de professor en de Binongkorezen: I . .1 uit de kapmessen van de vier op een rij spatten rode vonken,
aldoor — ieder ogenblik kon alles tegelijk in rode vlammen uitslaan en
verbranden' (p. 272). En: 'Weer probeerde Soeprapto te gaan zitten, op
te staan — er was iets, hij moest opstaan!' (p. 273).
Aan het slot van het verhaal beperkt Soeprapto's 'weten' zich niet
meer tot vage angsten en voorgevoelens. Als enige mens ter wereld kan
hij het noodlot van de professor in zijn voile betekenis overzien. Want
hem heeft de professor op de hoogte gesteld van de raadselachtige voorspellingen over zijn zeemansgraf dichtbij een mooie groene kust. Hem
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heeft de professor verteld over zijn visioenen van 'besaantjes' temidden
waarvan hij zich op zee bey ond. Afgezien nog van de ontwikkeling in
zijn eigen persoon (het 'losweken' van zijn verstard gevoelsieven) die
Soeprapto aan de professor dankt en die een soort zijlijn in het verhaal
vormt, is Soeprapto het ideale 'center of consciousness' 14 voor het verhaal. Was 'De professor' verteld vanuit het standpunt van de professor
zelf, mevrouw Van Kleyntjes of de controleur, dan zou de samenhang
tussen de 'dingen' in het leven van de professor nooit zo overtuigend en
indringend aan de lezer kunnen zijn duidelijk gemaakt. Nog een stap
verder gaand kan men veronderstellen dat Maria Dermodt de figuur
van Soeprapto heeft gecreeerd als een speciaal hulpmiddel voor het
beter begrijpen van de geschiedenis van de professor. Soeprapto zou dan
te beschouwen zijn als wat Henry James een 'ficelle' noemde, een personage in een niet door een alwetende verteller verteld verhaal wiens
voornaamste functie het is meer duidelijk te maken over andere personages.15
'Allerzielen' worth op dezelfde manier verteld als 'Het eiland' en 'De
tuin Kleyntjes', met lien verstande dat het blikveld blijkt te zijn versmald. Nagenoeg alles in 'Allerzielen' wordt 'gezien' door mevrouw
Van Kleyntjes. Duidelijk wordt gesuggereerd dat de gebeurtenissen zich
in haar fantasie afspelen: 'Er zijn er die zeggen van: zien, met ogen zien,
met oren horen; van weten, het bovenzintuiglijke zekere weten; niets
van dat alles was haar gegeven — nooit, niet eenmaal — zij ontmoette
hem zelfs niet meer in een droom. Er waren hun zwijgende gesprekken,
maar daarover maakte zij zich ook geen illusies. Zij vroeg, en zij gaf zijn
antwoord op haar vragen. Hij was niet alleen haar kind, hij was haar zo
na, zo vertrouwd geweest, zij had hem die laatste tijd van zijn leven
vooral zo goed leren kennen dat zij zijn antwoorden wel geven kon. Of
het omdraaien: zij kon ook zijn vragen stellen en die beantwoorden —
maar wat had het met hem van doen?' (p. 288).
Toch vinden we, evenals in 'Het eiland' en 'De tuin Kleyntjes', soms
kleine 'verspringingen' in het perspectief. Even mag de lezer weten wat
mevrouw Van Kleyntjes niet kan weten, namelijk hoe de 'normale'
bewoners van het eiland over haar ritueel denken: ' "Zij is er nooit
helemaal overheen gekomen", fluisterden haar vrienden en kennissen
in de stad aan de buitenbaai, daarom was zij soms een beetje . . . hoewel, aan de andere kant had zij de vijf nog goed bij elkaar l' (p. 288).
Dit 'ze-zeggen-perspectief heeft waarschijnlijk tot doel de lezer enige
afstand van mevrouw Van Kleyntjes te laten nemen. Door, ook al is het
maar even, de 'nuchtere' mening van de buitenwereld aan bod te laten
komen, maakt de vertelinstantie duidelijk zelf niet klakkeloos in spiri-
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tuele en bovennatuurlijke zaken te geloven. De overtuigingskracht van
de spirituele en bovennatuurlijke geschiedenis wordt daardoor groter:
we hebben met andere woorden te maken met een 'reculer pour mieux
sauter'-effect.
De blijkbaar goed doordachte, geraffineerde en typisch twintigsteeeuwse wijze waarop Maria Dermodt met perspectief en vertellersstandpunt omgaat, laat zich moeilijk rijmen met de literaire nalveteit
die men haar zo graag toedicht. Dramatische ironie, een mogelijke 'ficelle' en een hoogst effectief gebruik van de 'personele' verteltrant treft
men niet bij auteurs die zich 'de techniek van het schrijven nooit goed
hebben eigen gemaakt'.
De subtiele manier waarop Maria Dermodt in De tienduizend dingen
spanning weet op te bouwen, wijst al evenmin op een gebrekkige
schrijftechniek. Met name de techniek van het gebruiken van 'vooruitwijzingen' 16 hanteert Maria Dermodt meesterlijk. Een voorkeur lijkt ze
daarbij te hebben voor enigszins vage en daardoor in hoge mate spanning scheppende varianten van de 'vooruitwijzing'. Een goed voorbeeld
hiervan is de bibi-episode uit 'De tuin Kleyntjes'. De lezer is op dit punt
van het verhaal al lang op de hoogte van het feit dat Himpies zal
sterven, immers, in 'Het eiland' al is uitdrukkelijk naar zijn dood 'vooruitgewezen': '[. . .1 en nu niet zo lang geleden nog de zoon, haar enig
kind' (p. 133). En: 'Zij was ermee begonnen na de dood van haar zoon'
(p. 134).
Ook heeft de lezer al mogen ruiken aan het 'hoe' van Himpies' einde:
'Wel niet in een open strijd gevallen — uit een hinderlaag beschoten;
maar schieten uit een hinderlaag is in de strijd niet ongeoorloofd —
eerlijk sneuvelen!' (p. 134).
Naar de aanleiding van dit alles mag de lezer, die op het punt van de
bibi-episode Himpies kent als een zorgeloos, in een beschermde wereld
opgroeiend kind, gissen. De bibi-episode nu blijkt een voorspelling van
en in zekere zin ook de aanleiding tot Himpies' dood in te houden. De
koopvrouw laat de kleine Himpies zich een schelpensnoer omhangen,
en de grootmoeder zegt hierover tegen haar: 'Wij weten, er is ons geleerd — of zijn dit sours niet de schelpensnoeren voor de berg-Alfoeren
op Ceram voor als zij op sneltocht gaan, als zij achter een boom staan te
loeren en met een pijl schieten, als er zoveel bloed op de grond vloeit'
(p. 178).
Inderdaad worth Himpies op deze wijze gedood. Het aanbieden van
het schelpensnoer door de bibi houdt dus in feite een vervloeking in, en
de woede van de grootmoeder is volledig gerechtvaardigd. Blijkbaar is
de mysterieuze koopvrouw in staat de loop van toekomstige gebeurte-
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nissen te beInvloeden. De grootmoeder 'weet' dit, gezien haar reactie en
gezien het feit dat zij, kort voor haar eigen dood, nog benadrukt dat
Himpies vooral geen militair moet worden (p. 190).
Subtiel aan de bibi-'vooruitwijzing' is, dat de lezer nauwelijks merkt
dat er 'vooruitgewezen' wordt. De hele bibi-episode wordt onnadrukkelijk verteld: 'En de bibi [.. .1 In diezelfde tijd, na haar ziekte, begon de
grootmoeder Felicia erbij te roepen als de bibi kwam, "dat jij weet hoe
het hoort." ' (p. 173).
Alleen een licht onbehaaglijk gevoel wordt overgebracht, door middel van de details over 'parels van de zee' en 'parels van de aarde' — de
laatste zo geheten omdat ze als sieraden aan overledenen zijn meegegeven en later weer opgegraven (pp. 175-176). Ook het feit dat de bediende Sjeba bang is voor de bibi en de wijze waarop haar blik (dais
priemen zo scherp en tegelijkertijd dodelijk vermoeid', p. 174) wordt
beschreven, dragen bij tot het ontstaan van een enigszins griezelige
sfeer.
Maar dat de bibi-episode een sleutelpassage is voor de hele roman,
zal weinigen bij de eerste lezing van De tienduizend dingen opvallen.
Goed beschouwd immers, is de bibi-episode de spil waarom de roman
draait. Himpies' lot wordt in dit gedeelte definitief bezegeld. En het is
de dood van Himpies die mevrouw Van Kleyntjes tot haar jaarlijkse
herdenkingen brengt en die dus de verbindende schakel vormt tussen
de 1 K leyntjes'-gedeelten uit de roman en de andere verhalen.
Het vervloekingselement, dat culmineert in de bibi-episode, is al
vanaf 'Het eiland' in de roman aanwezig, in het bijzonder in de zich
steeds herhalende passages over 'de drie meisjes'. Belangrijk in dit opzicht is pagina 171, waar Felicia aan haar grootmoeder vraagt : ' "Was
dat huis? Is . . . is het hier? Is de tuin Kleyntjes . . . rust een vloek op de
tuin Kleyntjes? Zegt u liever de waarheid." ' De grootmoeder antwoordt, veelbetekenend: ' "Een vloek? Dat mag jij niet zeggen kleindochter. Een ongelukshuis, ja, maar ongeluk is niet hetzelfde als een
vloek, en de tuin . . . de tuin Kleyntjes? zou die . . . neen, dat meen jij
niet, dat kun jij niet menen." '
Na afloop van dit gesprek bekijkt Felicia de slapende Himpies: 'Het
kind Himpies lag in het kinderbed te slapen: armen en benen wijd uit
elkaar gegooid sliep hij als aan alles onttrokken, sliep zalig. Zij bleef
even staan kijken. Zij zou hem voortaan iedere avond de drie meisjes
op het schermpje voor het nachtlicht goedenacht laten zeggen. Hij zou
later over de drie andere meisjes horen praten, aan wie het vergif te
drinken was gegeven, dat kon zij niet voorkomen; maar dan zou hij ze
misschien door elkaar halen en denken dat Elsbeth, Keetje en Marrcgie
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die drie gelukkige meisjes in het roze waren: F. . .1 Hij zou niet weten
wie wie was' (p. 172).
Felicia wil met andere woorden de doem van de drie 'echte' meisjes
van haar kind afwenden door hem de drie porseleinen meisjes eerbiedig te laten behandelen. Deze kinderlijke vorm van magie blijft zonder
succes. Meteen na deze passage doet de fatale bibi haar intrede in het
verhaal.
Het verband tussen de drie meisjes en het tegen Himpies gerichte
onheil wordt nog benadrukt door de grootmoeder, kort voor haar dood.
Onmiddellijk na haar — al genoemde — verzuchting dat Himpies maar
geen militair moet worden, volgt: 'Zij sprak ook nog een keer over de
drie meisjes. "Jij moet de kleine meisjes niet vergeten — vergeten dat is
niet good", en zij mompelde iets over de slavin, de tijd van de slaven'
(pp. 190-191).
Al is de lezer zich bij de steeds terugkerende regels over de drie
meisjes waarschijnlijk net zo min als bij de bibi-episode bewust van een
'vooruitwijzend' element (de drie meisjes leefden immers in een grijs
verleden!), hun voortdurend opduiken heeft in hoge mate een sfeer- en
daardoor spanningsopbouwend effect.
Wanneer men eenmaal de dvooruitwijzende' functie van de drie meisjes en de sleutelrol van de bibi onderkent, kan men 'De tuin Kleyntjes'
opeens met heel andere ogen bekijken. 'De tuin Kleyntjes' blijkt niet
alleen het verhaal van de 'tuin' of Felicia's leven, maar vooral ook de
geschiedenis van Himpies en zijn onontkoombare dood. Wie de moeite
neemt het tijdsverloop in `De tuin Kleyntjes' onder de loep te nemen,i7
zal deze gedachte bevestigd zien. Een groot aantal van de precieze tijdsaanduidingen in 'De tuin Kleyntjes', dat een periode van achtenveertigeneenhalf jaar omvat, heeft namelijk betrekking op Himpies' ontwikkeling. Daarnaast zijn de punten waar het verhaaltempo duidelijk vertraagt (de punten dus die 'scenisch' zijn verteld en waarvan men mag
aannemen dat er belangrijke gebeurtenissen worden verteld), vaak passages waarin Himpies centraal staat: de prauwtocht waarop hij zijn
naam krijgt, de beschrijving van zijn schelpenverzameling en zijn leven
op de 'tuin', de beschrijving van zijn terugkeer naar de 'tuin, zijn laatste
brief, het brengen van zijn doodsbericht, etcetera.
Maar om terug te komen op de 'vooruitwijzingen': ook in 'De professor' zijn zij van groot belang. De professor is dan wel niet, zoals Himpies,
vervloekt, maar hem is een zeemansgraf voorspeld: '[. . .1 en toen vertelde hij Soeprapto ineens dat hem door een oude vrouw in Schotland,
lang geleden al, een "zeemansgraf' was voorspeld. "Het gekke is dat er
iets niet klopt! Een echt zeemansgraf, zei zij, ergens ingerold, met een
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gewicht aan het voeteneinde en zo de diepte in, diep diep water, zei zij,
en tegelijkertijd dicht bij een kust, een mooie groene kust. Ik kan natuurlijk aan boord van een schip iets krijgen en sterven, maar als een
schip zo dicht bij het land is — er vandaan komt, of erheen gaat — heb
ik altijd gehoord dat zij de mensBn aan land begraven;' (p. 259).
Deze voorspelling komt met feilloze nauwkeurigheid uit : de professor
wordt, na door de Binongkorezen te zijn neergestoken, door hen op een
diepe plaats in de groene baai bij het eiland te water gelaten. Zoals al
eerder aan de orde kwam, voorziet Soeprapto bovendien de toedracht
van de moord. Daarnaast ziet hij tijdens zijn koortsaanvallen de moord
zich voor zijn geestesoog afspelen.
In tegenstelling tot de vervloeking van Himpies door de bibi en de
regels over de drie meisjes, kunnen de opmerkingen van de professor
en de angstige voorgevoelens van Soeprapto al op het eerste gezicht
door de lezer als 'vooruitwijzingen' worden herkend. Ze wekken dan
ook niet zozeer spanning op door het creeren van een griezelige sfeer,
als wel door het vergroten van de nieuwsgierigheid van de lezer. Dat de
professor zal sterven, staat vast: maar hoe zal dat in zijn werk gaan? Zal
de merkwaardige voorspelling bewaarheid worden?
Maria DermotIt is voor het scheppen van spanning middels 'vooruitwijzende' passages beslist niet afhankelijk van een trucje, zoveel is
duidelijk. Ook 'Constance en de matroos' ontleent een deel van zijn
kracht aan een knap gehanteerde 'vooruitwijzing'. Het betreft hier de al
eerder ter sprake gekomen scene waarin de kleine Soffie bij toeval
Pauline betrapt bij het tekenen van een mes in het zand: 'Zij had het
mes van de matroos getekend, het smalle puntige lemmet, het iets te
zware handvat, het rotantouwtje eromheen, streepje naast streepje. Na
een tijd begon zij zachtjes te prevelen, haar lippen bewogen aldoor'
(pp. 241-242).
Dit en Pauline's heftige reactie wanneer het kind per ongeluk de
tekening uitwist : ' "Pas op, pas op, kijk wat je doet !" riep zij eerst en
toen jammerend: "Kijk, kijk wat je gedaan hebt !" Zij keek radeloos
rond' (p. 242) heeft tot gevolg dat de lezer zich er niet direct over verbaast wanneer even later de matroos wordt vermoord. De spanning die
deze 'vooruitwijzing' opwekt, gaat hand in hand met de spanning die
ontstaat door het tezelfdertijd gecreeerde effect van dramatische ironie.
Wij, lezers, weten dat er een moord op til is, we weten wie zal doden en
wie gedood zal worden, maar de 'onwetende' Hollandse hoofdpersonen
weten niets. Zij zullen ook nooit ten volle weten. Hun ontgaat te veel.
Natuurlijk bedient Maria Dermodt zich van nog verschillende andere
technieken om in De tienduizend dingen spanning op te bouwen. Bijvoor-
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beeld door op een spannend moment het verhaaltempo drastisch te
verlagen. Deze truc, aan alle 'vertellers' ter wereld, van acht tot tachtig,
bekend, past zij toe wanneer zij in 'De tuin Kleyntjes' integraal Himpies'
laatste brief opneemt. En zo zijn er nog meer voorbeelden te geven, niet
steeds even interessant en verrassend, zodat ik ze de lezer zal besparen.
De reden dat mijn bijzondere aandacht is uitgegaan naar de 'vooruitwijzingen' is, zoals gezegd, dat Maria DermotIt dit stijlmiddel zo virtuoos, subtiel en gevarieerd weet te gebruiken, dat de opvattingen over
haar gebrekkige schrijftechniek er verder door aan het wankelen kunnen worden gebracht.
Bovendien heeft de studie van de `vooruitwijzingen' ons kunnen
brengen tot een beter begrip van de inhoud van de roman.

'Vooruitwijzingen' als de bibi-episode, de voorspelling aan de professor
en de helderziendheid van Soeprapto zijn niet louter verhaaltechnische
middelen, omdat ze niet alleen werken als 'vooruitwijzingen' voor de
lezer van de 'papieren' wereld, maar ook en vooral als omina voor de
personages in de realiteit van de roman. Wat ons in De tienduizend
dingen, weliswaar met een paar slagen om de arm, wordt verteld, impliceert onder meer dat vervloekingen en voorspellingen kunnen uitkomen, dat de toekomst vastligt (anders kun je hem immers niet voorspellen), dat er krachten werkzaam zijn waarover maar beter niet kan
worden gesproken en dat spoken echt bestaan (de posthouder, de drie
meisjes).
Het 'bovennatuurlijke' is voortdurend in de roman aanwezig, de
bladzijden zijn er bij wijze van spreken van doordrenkt. In de magische
wereld van De tienduizend dingen kan alles bezield zijn en geladen met
bijzondere krachten. Voorwerpen spelen in het boek dan ook een belangrijker rol dan in de doorsnee-roman. In het bijzonder geldt dit voor
schelpen. Al op de tiende pagina van De tienduizend dingen wordt beschreven dat mevrouw Van Kleyntjes getuige is geweest van de Dans
van de Schelp. 'Wat betekende de Schelp?' vraagt zij zich of (p. 130) en
enkele regels verder lezen we : 'Zij had gedacht, zij dacht nog wel eens:
kan een mens door een schelp vertroost worden? Zijn tranen afgewist?'
(p. 131).
Aan het begin van 'De tuin Kleyntjes' wordt, in de verhalen van
Felicia's kindermeid Suzanna, een boosaardige, gevaarlijke schelp ten
tonele gevoerd : 'Toch was dit kinderspel vergeleken bij het andere : bij
het erge, het heel erge, dat dadr, in het dal bij het riviertje, de grote
open witte schelp lag, de drinkbak van de kippen, en dat in die schelp
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(geheel rechts) 'Moeder van Aart' (Felicia) in de Tuin van 'Kleyntjes'
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het beest gewoond had, nog woonde — de Leviathan, dat zei Suzanna;
zij sprak van de Lewijatan' (p. 137).
En: 'Het was een reusachtig grote schelp, wel een meter in doorsnee,
van buiten ruw kalkachtig aangezet, diep ingegroefd en aan de rand
gekarteld; van binnen glad ivoorachtig wit — en dit was nog maar de
helft. Niemand wist waar de andere helft was gebleven' (p. 138).
Tot de boosaardige schelpen moeten natuurlijk ook de schelpen worden gerekend die zich bevinden op het snoer dat de bibi Himpies
omhangt. Later ziet Himpies deze schelpen nog eens. In zijn laatste
brief, geschreven op Ceram, vertelt hij dat hij de Alfoeren ermee heeft
zien lopen: '— de eigrote glanzende witte "porcelana" schelpen, daar
heb je dan de schelpen van onze bibi;' (p. 201).
Maar Himpies' leven staat niet alleen in het teken van de kwade
schelpen. Als jongetje bezit hij al een prachtige schelpenverzameling,
die uitvoerig wordt beschreven op de pagina's 183 tot en met 185,
meteen nadat Himpies als 'goedmakertje' van de bibi de kostbare en
zeldzame schelp 'harpae Amoret' gekregen heeft. Al deze schelpen, de
porcelana's zowel als de 'harpae Amoret' en de andere, keren terug in
'Allerzielen', in de draaikolk van 'dingen' waarvan mevrouw Van
Kleyntjes het middelpunt is.
Himpies staat als figuur in verband met en wordt bepaald door schelpen. Misschien kunnen in De tienduizend dingen mensen door schelpen
worden 'vertroost', maar zeker is dat schelpen de dragers kunnen zijn
van kwade krachten, waardoor mensen te gronde worden gericht. Ook
andere voorwerpen kunnen om zo te zeggen 'geladen' zijn met goede
(de slangearmband en de slangesteen van de grootmoeder) dan wel
kwade (de parels van de bibi, de parels van de posthouder) krachten.
Weinig in de roman lijkt zonder potentiele magische werking of betekenis te zijn.
Doet dit magisch-religieuze, of zo men wil 'bijgelovige' denken niet
onbekend aan voor wie enigszins vertrouwd is met de Indische letterkunde (Couperus, Daum), de Allerzielen-ervaring van mevrouw Van
Kleyntjes wijst op meer dan zomaar 'bijgeloof of 'goena-goena'.
'Wanneer de "tienduizend dingen" gezien zijn in hun eenheid, keren
wij terug tot het begin en blijven waar wij altijd geweest zijn', luidt het
motto bij de roman. Dit motto, afkomstig van Ts'en Shen (715-770), een
dichter uit de Tang-dynastie, lijkt kernachtig te verwoorden wat mevrouw Van Kleyntjes doormaakt aan het slot van Allerzielen: 'Zij zat
rustig in haar stoel, het waren ook geen honderd dingen, veel meer dan
honderd dingen, en niet alleen van haar, honderd keer "honderd dingen", naast elkaar, los van elkaar, elkaar rakende, hier en daar in elkaar
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vervloeiende, zonder ergens enige binding, en tegelijkertijd voor altijd
met elkaar verbonden. . .' (p. 297).
Het motto zowel als dit citaat verwijzen naar het tadisme, een Chinese wijsgerige stroming. Het begrip 'tienduizend dingen' kan men
terugvinden 18 in de Tao-Teh-King, een boekje met merkwaardige, vaak
duistere spreuken van de legendarische wijsgeer Lao-Tse. Waarschijnlijk moet onder 'tienduizend dingen` worden verstaan: de natuur, de
schepping als geheel.
Het tadisme ziet de wereld als een eeuwige kringloop, als een zichzelf
steeds herhalend, 'cyclisch' proces. 19 Alles in het heelal worth bepaald
door dit eeuwige ritme. Ook de mens, die beschouwd wordt als een
onderdeel van de natuur en die geen speciale, uitverkoren plaats in de
schepping inneemt. De taoist vindt dan ook dat de mens moet leven in
harmonie met de natuur, eenvoudige deugden moet nastreven en zich
niet moet verzetten tegen de eeuwige wetten van het universum.
Mevrouw Van Kleyntjes leeft in grote lijnen volgens deze opvattingen. Haar grootmoeder en 'de tuin' hebben haar dat geleerd. Op maar
een punt is ze opstandig : ze kan het niet verdragen wanneer mensen
worden vermoord. Ze verzet zich niet tegen de dood, die ze beschouwt
als onontkoombaar en niet per definitie kwaad, maar tegen het ongerijmde en onverdraaglijke feit dat mensen soms elkaar het leven benemen. Ze ervaart het feit dat moordenaars ingrijpen in de schepping
door hun laden blijkbaar als strijdig met het eeuwige ritme van het
heelal.
Maar in de Allerzielen-nacht laat ze even haar opstandigheid varen.
Want ook de moordenaars passeren haar geestesoog als onderdelen van
de schepping. Ze verliest voor even haar haat- en wraakgevoelens en is
in staat tot 'bijna medelijden' met hen: 'Alsof zij niet de moordenaars
waren, maar ook mee de vermoorden' (p. 295). En: 'Al de moordenaars
omdat die er ook moeten zijn' (p. 296).
Mevrouw Van Kleyntjes beseft dat haar verzet tegen moord een
menselijk gevoel is en dat in de eeuwigheid van het heelal, waarin de
mens zelf weinig meer betekent dan een stofje, ook menselijke gevoelens niet belangrijker zijn dan een zandkorrel. Meer dan ooit is ze in de
Allerzielen-nacht doordrongen van de onvermijdelijke eenheid van de
schepping.
Zelf schreef Maria Dermoat over de betekenis van Allerzielen aan
haar biograaf: ' "Dat niet de mens het middelpunt en het alleen tellende
is, maar met de andere dingen mee een van de 10.000 dingen." '20
Verder moet ze bang zijn geweest dat de lezers 'Allerzielen' to moeilijk zouden vinden: ' "I. . .1 omdat ik weet dat zo'n raamverhaal moeilijk
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in het lezen is en het inderdaad een indruk moet maken van een onderbreken, afbreken van draden, die enkel en alleen toch gezamenlijk in
de handen van mevrouw van Kleyntjes uitkomen." [. . .] "Een kritikus
hier zei, dat ik 't helemaal weg had moeten laten, maar dat geloof ik
toch niet, het wil toch een soort 'verzoening' zijn, anders is 't niet anders
dan een verzameling moordverhalen." '21
De door Maria Dermoilt genoemde criticus was naar alle waarschijnlijkheid Garmt Stuiveling. In een bespreking in Het boek van nu zwaaide
Stuiveling De tienduizend dingen grote lof toe. Hij sprak van 'een triomf ,22
van 'een proza-dichteres van onweerstaanbare bekoring' 23 en van 'een
unicum [. . .] in heel de "tropische" letteren'. 24 Maar hierbij bleef het
niet, want Stuiveling blijkt bezwaren te hebben gehad 'tegen de structuur van dit boek als geheel'. 25 Ook hij moet hebben geloofd in het
beeld van Maria Dermoilt als enaIef schrijfster, getuige het volgende
citaat : 'Maar dit argeloos-natuurlijke vormt tegelijk haar begrenzing.
Zodra zij meer wil dan de dingen-zelf aanduiden, zodra zij een groter
conceptie nastreeft dan de dingen-zelf aan haar opdringen, komt er een
factor van gekunsteldheid bij, die haar onwaardig is. Wie Maria Dermodts nieuwste boek ten volle wil genieten, moet het eerste en het
laatste hoofdstuk overslaan, en de overige vier hoofdstukken lezen als
novellen op zichzelf.'26
Te vrezen valt dat Stuivelings 'bezwaren tegen de structuur als geheel'
voortkomen uit het felt dat ook hij Maria Dermoats technische raffinement niet heeft onderkend en dientengevolge de structuur van De tienduizend dingen niet heeft begrepen. Uit het resume dat hij geeft van 'De
tuin Kleyntjes' wordt duidelijk dat hij dit gedeelte gelezen heeft als een
'familieroman' en niet als het verhaal van de aanleiding tot Himpies'
dood. En natuurlijk, wanneer men 'De tuin Kleyntjes' niet in de eerste
plaats beschouwt als de geschiedenis van Himpies maar als een soort
kroniek, wordt het verband met de andere gedeelten moeilijk zichtbaar
en komt 'Allerzielen' als slothoofdstuk op losse schroeven te staan. . .
Stuivelings slechte begrip van de opbouw van de roman heeft hem
waarschijnlijk ook gebracht tot deze wel heel ongelukkige typering van
De tienduizend dingen in zijn bekende Schets: 'een eenvoudig verhaal van
menselijke verhoudingen, geboorte, liefde, leed en dood'. 27 Eenvoudig
kan De tienduizend dingen namelijk alleen lijken voor wie zo overtuigd is
van het idee dat Maria Dermoat 'neef, 'technisch onvolkomen' en
'argeloos-natuurlijk' schreef, dat hij de complicaties van de roman daardoor over het hoofd ziet.
Rob Nieuwenhuys deelt, blijkens zijn uitvoerige bespreking van De
tienduizend dingen in de Oost-Indische Spiege1,28 Stuivelings bezwaren
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tegen de structuur niet. Hij gaat in op de ideeen achter de roman, vat de
tekst enthousiast samen en citeert in extenso uit met name 'Allerzielen'.
Helaas lijkt ook hij de constructie van de roman niet te hebben begrepen. De sleutelrol van Himpies, die hij alleen terloops noemt, ontgaat
hem, de bibi is hem al helemaal niet opgevallen. Evenmin heeft hij oog
voor de geraffineerde wijze waarop Maria Dermoiit haar stijlmiddelen
hanteert.
Het lijkt of Nieuwenhuys zo geobsedeerd is geweest door het idee dat
Maria Dermoat oosterse verteltechnieken hanteerde en niet in westerse
*tradities paste, dat alle modern-westerse aspecten aan de roman niet tot
hem hebben kunnen doordringen.
Want hoe oosters is de nu De tienduizend dingen?
Zeker, de inhoud van het boek is geInspireerd door zowel een min of
meer oosterse magisch-religieuze kijk op de wereld als door (elementen
uit) de tadistische wijsbegeerte. Maar maakt dit Maria Dermotlt tot een
schrijfster die volkomen buiten de Europese letterkunde staat? Het geloof in voortekenen en magie is zonder twijfel in het oosten populair,
maar beslist niet alleen daar. De westerse (triviaal)literatuur kent een
hele traditie van griezel- en spookverhalen die steunt op dit geloof. De
tienduizend dingen vertoont ongetwijfeld trekken van verwantschap met
deze 'school', maar de vele andere aspecten van het boek, het ontbreken
van meteen in het oog vallend effectbejag en de roman-technische complexiteit verhinderen dat De tienduizend dingen voor een 'horror-story'
kan worden aangezien.
En wat het taoIsme betreft : hoeveel westerse kunstenaars hebben
zich niet door een oosterse stijl of denkwijze laten inspireren, zonder dat
dit hen op slag tot oosterlingen maakte? Kan men van Vincent van
Gogh volhouden dat hij geen echte Europese schilder is omdat zijn
werk doortrokken is van de invloed van de Japanse tekenkunst?
De vorm van De tienduizend dingen is, zoals ik heb gepoogd duidelijk
te maken, westers. Maria Dermoat gebruikt typisch twintigste-eeuwse,
westerse literaire technieken, met grote vaardigheid en veel raffinement. In maar een geval (de 'tegenstem') grijpt ze naar een stijlmiddel
dat van mondelinge vertellers lijkt te zijn geleend.
De inhoud van De tienduizend dingen is voor westerse lezers volledig
toegankelijk — al doen critici en literaire historici haast het tegendeel
vermoeden. Hiermee wil ik niet beweren dat bijvoorbeeld Maria Dermoats woordgebruik voor lezers met een Indische achtergrond niet een
extra dimensie kan hebben, die mij misschien totaal ontgaat. Wat ik
wel wil zeggen is dat ook zij die nooit de Molukken hebben bezocht of
een inlandse verteller hebben aangehoord De tienduizend dingen kunnen
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begrijpen en door de roman kunnen worden overtuigd en ontroerd.
De tienduizend dingen is een buitengewoon rijk boek. Terecht spreekt
Nieuwenhuys van een verhaal 'dat bij elke herlezing nieuwe, zinrijke
details tevoorschijn brengt' 29 en prijst Stuiveling Maria Dermodts bijzondere vermogen om 'het menselijke, de weemoed, en de berusting tot
uitdrukking to kunnen brengen'. 30 Ook de analyse in dit stuk boort
maar een klein deel aan van de vele bodemschatten die onder de oppervlakte van de roman verscholen liggen.
Mij persoonlijk frappeert steeds weer de levensechtheid van de personages en de liefdevolle wijze waarop ze worden beschreven. Met
name mevrouw Van Kleyntjes, de grootmoeder Kleyntjes en de professor zijn figuren van wie men kan gaan houden alsof men hen zelf heeft
gekend. Zij zijn naar mijn gevoel, in lijnrechte tegenstelling tot Nieuwenhuys' opinie die ik aan het begin van dit stuk aanhaalde, heel sterk
'mensen van vlees en bloed' geworden.
De vraag waar Maria Dermoat moet worden geplaatst in onze letterkunde valt buiten het eigenlijke bestek van dit stuk. Toch wil ik, voorzichtig, suggereren dat men haar naam in een adem kan noemen met
die van andere echt Nederlandse auteurs die zich aangetrokken voelden
tot oosterse vormen en vooral inhouden (Leopold, Der Mouw/Adwaita,
Slauerhoff). In elk geval lijkt mij dat Maria Dermodt behoort tot het
handjevol grote auteurs die, dankzij hun door Indie verruimde blik, het
peil van onze letterkunde hebben verhoogd.

Noten:
* Ik ben dank verschuldigd aan Leo Ross, omdat hij me heeft laten kennismaken
met het werk van Maria DermotIt en omdat hij me tijdens het schrijven van de
scriptie waarop dit stuk is gebaseerd, met raad en daad heeft bijgestaan. Tevens
dank ik B.J. Mansvelt-Beck voor zijn adviezen ten aanzien van het taolsme en
Pater O.S.C. H.E.M. Braakhuis en R.M. Winkelmeijer voor hun opmerkingen en
suggesties.
1 R. Nieuwenhuys, Oost-Indische Spiegel. Amsterdam 1978, p. 465.
2 Oost-Indische Spiegel, p. 467.
3 E. Breton de Nibs, ' "Lieve mevrouw Dermotit", bij de dood van Maria Dermoar.
In: De Groene Amsterdammer, 7-7-1962.
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4 Zie hiervoor: B. Vuyk, 'De sirenen, nagelaten werk van Maria Dermoilf . In: Vrij
Nederland, 3-8-1963. B. Vuyk, 'Herinneringen zonder heimwee'. In: Elseviers Literair
Supplement, 21-11-1972. A. Alberts, in: De Greene Amsterdammer, 29-8-1964. Alberts
lijkt overigens, meer dan Nieuwenhuys, de mening toegedaan dat Maria Dermoilt
de Indonesische verteltradities heeft kunnen integreren in onze literatuur. Helaas
wijdt hij, zoals hij gewoon is, weinig woorden aan zijn mening. Ook later is hij, bij
mijn weten, niet meer op Maria Dermoat ingegaan.
5 Van der Woude, Maria Dermoat, de vrouw en schrijfster. Rotterdam 1973, p. 74.
6 Idem, pp. 74-75.
7 Zie hiervoor Van der Woude, pp. 161 en 184.
8 Knuvelder kan op pp. 199-200 van zijn Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde, Den Bosch, 1969, over Nog pas gisteren (De tienduizend dingen verscheen te
laat om te kunnen worden besproken) helaas weinig meer vertellen dan dat dit
verhaal 'in zijn impressionistische teerheid"meer fin dan sterk' zou zijn.
9 Oost-Indische Spiegel, p. 469.
10 Zie voor de Ambonese achtergronden van De tienduizend dingen Van der Woude,
hoofdstuk XV, vanaf p.181.
11 Zie voor de terminologie inzake het vertellersstandpunt Frank C. Maatje in zijn
Literatuurwetenschap. Utrecht 1977, p. 184.
12 Alle pagina-aanduidingen uit De tienduizend dingen verwijzen naar de uitgave in
het Verzameld werk. Amsterdam 1970.
13 Zie hiervoor Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction. Chicago 1975, pp. 175-176:
'There can be no dramatic irony, unless the author and audience can somehow
share knowledge which the characters do not hold.'
14 Zie voor deze term Booth, p. 153 : 'The most important unacknowledged narrators
in modern fiction are the third-person "centers of consciousness" through whom
authors have filtered their narratives.'
15 Zie hiervoor Booth, pp. 102-103.
16 Zie voor het begrip lvooruitwiying' Eberhard Lammert, Bauformen des Erzeihlens.
Stuttgart 1968, met name de pp. 141 en 151.
17 Zie voor zo'n analyse van het tijdsverloop in 'De tuin Kleyntjes' de scriptie die de
basis vormde voor dit artikel: Betlem/Houtzager, Maria Dermoat en Beb Vuyk.
Amsterdam 1981, pp. 55-65.
18 Lao-Tse, Tao-Teh-King, Chinees spreukenboek. Nederlandse bewerking van Roel
Houwink. Baarn z.j., vers 4, p. 35.
19 Zie voor dit alles Ulrich Libbrecht, Oosterse wijsheid voor de westerse mens. Den
Haag/Brugge 1974, pp. 29-41, en tevens de inleiding bij Lao-Tse, pp. 11-30.
20 Van der Woude, p. 180.
21 Idem, p.180.
22 Stuiveling, 'De inspiratie der herinnering'. In: Het boek van nu. IX, 1955, p. 62.
23 Idem, p. 63.
24 Idem, p. 63.
25 Idem, p. 62.
26 Idem, p. 63.
27 Stuiveling, Schets, p. 246.
28 Oost-Indische Spiegel, pp. 469-473.
29 Idem, p. 473.
30 Stuiveling, 'De inspiratie', p. 63.
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Indische steden in de literatuur
JOHANNA VAN BENTHEM

EN

MARIANNE HARBERS

Gelnspireerd door Querido's letterkundige reisgids van Nederland ligt het in de
bedoeling van beide auteurs, als een soort supplement, een 'Letterkundige reisgids van Indie' samen te stellen. Als een voorproef van dit boekje, dat naar
verwachting in 1987 verschijnen zal (eveneens bij Querido) zullen in het tijdschrift Indische Letteren enkele artikelen verschijnen, in elk waarvan een stad
als literair middelpunt beschreven zal worden. Deze stukjes pretenderen geenszins nu al een compleet beeld van auteurs en literaire beschrijvingen te geven.
Ze moeten veeleer beschouwd worden als voorstudies van het uiteindelijke
werk. Makassar geldt hierbij als een goed voorbeeld van hoe schrijvers in de
loop der eeuwen hun indrukken van de Indische archipel hebben weergegeven.
Om dat Macasar voor de sleutel van de Oost gehouden wordt,
Zo typeerde in 1707 Valentijn het huidige Ujung Pandang, gelegen op
Zuid-Sulawesi. Op weg naar zijn geliefde Ambon doet hij Makassar
aan. Een beschrijving van de vesting, waaruit de toenmalige nederzetting bestond en de verovering daarvan, vinden we in zijn boek Oud- en
Nieuw Oost-Indien:

De vesting, Oedjong Pandang, of de kijkhoek, genaamt, omdat
zij aan de N.zijde als op den uitkijk van de baai, en op dien
hoek gelegen is, kreeg in 't jaar 1667, even na des zelfs overgave
den naam van Rotterdam, omdat de dappere veldheer en overwinnaar van Macasar, de Heer Cornelis Speelman, een Rotterdammer van geboorte was.2
Aan deze toentertijd zo vermaarde overwinning werd al eerder in de
literatuur aandacht besteed en wel door Vondel, die er het navolgende
lofrijm aan wijdde :
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Op zulk een Speelmans toon en brommende oorlogssnaren
Danst in Oost-Indian het heir der Macassaren
Den harnasdans in bloed. Bouton, om 't hart benauwd,
Schept adem. Joupardan wordt Rotterdam geheten,
Naar 's Helds geboortestad. Geen eeuw zal dit vergeten.
De drie Molukken, eerst aan 't wanklen, staan nu stout.3
Dit fort is nu een van de weinige gerestaureerde Hollandse vestingwerken in Indonesia. De stad Ujung Pandang had in de jaren na de
onafhankelijkheid de financiele middelen niet om zoals andere Indonesische steden deden, de Hollandse vestingwerken met de grond gelijk to
maken. Pas veel later ging men de historische waarde van deze beeldende elementen in de stad beseffen en is men tot restauratie overgegaan. Het fort binnengaand, komt men op een ruime binnenplaats met
schaduwrijke bomen. Ook al zal de tegenwoordige reiziger nu niet
direct aan Haarlem of Naarden moeten denken, zoals Augusta de Wit
deed toen zij op een journalistieke reis in 1914 het fort bezocht, 4 toch is
het Hollandse karakter onmiskenbaar. De kleine glas-in-lood ramen van
de huizen binnen het fort, de spitse daken en het kleine kerkje in het
midden zijn hiervoor de reden. Op een van de bankjes onder het lommerrijke groen gezeten kan men even de drukke en vooral hete stad
vergeten. In het fort zijn nu de streekarchieven en een goed geoutilleerd
museum gevestigd.
De Javaanse vrijheidsheld Diponegoro heeft hier in dit fort van 1835
tot aan zijn dood in 1855 gevangen gezeten. Zijn graf vindt men niet
ver van het fort vandaan in Jalan Diponegoro. Een nazaat van de held
treedt bij het graf als girls op voor de weinige bezoekers. Over deze
gevangenschap van Diponegoro schreef Hella Haasse het toneelstuk
Schaken met Diponegoro, een dialoog tussen Diponegoro en zijn bewaker.
Ook de al eerder genoemde Augusta de Wit geeft, wanneer zij op een
van haar vele reizen de stad Makassar aandoet, een beschrijving ervan.
Op de haar eigen plastisch romantische wijze schildert zij 'de Maleische
buurt' met 'als wederpart de Chineesche'. Deze wijk 'gaat van lieverlede
langs een breede straat, aan het uiteinde waarvan, alweer de zee blinkt,
over in de buurt waar de Hollanders wonen : zoodat aan de éene zijde
nette inlandsche huizen staan met gevlochten wanden en bladeren dak,
en aan de andere kalkwitte steenen Hollanderhuizen op ommuurde
erven'. 5 Aan deze straat, vroeger Heerenweg nu Jalan Hasanuddin,
staan ook nu nog aan de ene kant van de weg verschillende 'Hollanderhuizen' uit die tijd. De 'Inlandsche' huizen hebben, evenals de strandkampongs, plaats moeten maken voor de zeer Zuideuropees aandoende
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strandboulevard die in 1935 is aangelegd. Deze strandboulevard, uniek
voor Indonesia, is beeldbepalend voor het huidige Ujung Pandang. De
zonsondergangen zijn er schitterend en tegen het vallen van de avond
verlichten de olie- en gaslampjes van de vele eetkarretjes de kade
sprookjesachtig.
Echter ook zonder strandboulevard waren de zonsondergangen indrukwekkend, getuige de brief die Friedericy in juni 1922 aan zijn
ouders schreef: '[. . .] en daarna ging ik met zonsondergang naar de pier.
Daar stond ik dan alleen aan de wijde zee van Makassar. Op de voorgrond, deinend op de korte golfslag, Makassaarse prauwen; op de rede,
roerloos, grote zeestomers; in de verte twee, drie eilanden; en aan de
horizon de grote vurige, snel verdrinkende zon.' 6
Friedericy kwam als jong en pril bestuursambtenaar, op weg naar
zijn eerste standplaats in Zuid-Celebes, Watampone, in 1922 op doorreis
in Makassar, alwaar hij in het Oranjehotel logeerde. In 1923 worth hij
van Watampone overgeplaatst naar Makassar en neemt zijn intrek in
pension Mesman, 'een groot, wit, oud Indisch huis van een verdieping'.7
Dit oude Indische huis is helaas verdwenen en op diezelfde plek aan de
Jalan Hasanuddin staat nu het grote, moderne hotel Marannu.
De overplaatsing naar Makassar beviel Friedericy aanvankelijk in het
geheel niet goed. In de eerste plaats vond hij zijn werk (hij werd belast
met de bestrijding van onwettige occupatie van gouvernementsgronden,
waardoor hij een groot deel van zijn tijd op het kadasterkantoor doorbracht) veel minder boeiend en belangrijk dan zijn werk in Bone. Hij
schrijft hierover wederom aan zijn ouders: . 'Geef mij maar Bone terug
met O'Brien en Haaksma. Daar werd gewerkt en hard, aan heel wat
grotere en grootsere zaken dan hier in de stad Makassar. Daar werd
geprobeerd het land en het yolk vooruit te brengen. Daar werd bestuurd.' 8 Deze zinsneden tonen Friedericy ten voeten uit : idealistisch en
stellig overtuigd dat het Hollandse bestuur een goede zaak was. En in de
tweede plaats was Makassar niet die bruisende, grote stad vol sprankelende culturele evenementen en jonge mondaine meisjes, die hij zich
had voorgesteld: 'Makassar is een Indische stad en dat betekent ook
achterklap en intriges.' 9 Maar eigen aan zijn enthousiaste karakter gaat
Friedericy niet bij de pakken neerzitten. Zo wordt hij bijvoorbeeld een
actief lid van de Makassaarse toneelvereniging, die geregeld voorstellingen geeft in de societeit De Harmonie. En als hij in 1924, na eerst te
zijn overgeplaatst naar Maros en vervolgens naar Bantaeng, weer terugkomt in Makassar, nu als rechterhand van de gewestelijk secretaris, is
hij zo gegrepen door zijn werk ('ons werk', 10 zoals hij schrijft) dat de
klachten die hij een jaar tevoren geuit had, vergeten lijken.
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Veel van de Hollandse gebouwen uit de tijd van Friedericy kan men
in het huidige Ujung Pandang nog steeds aantreffen. Zij zijn alle gelegen
aan Jalan Jenderal A. Jani (vroeger het Hooge Pad). In het gouverneurskantoor is nu de regionale politie gevestigd; het Oranjehotel was
tot voor kort nog steeds in gebruik als hotel maar nu onder de naam
Grandhotel; en de societeit De Harmonie wordt nu gebruikt als bioscoop.
Ook voor Carl en Ab, de hoofdpersonen uit Bep Vuyks roman Duizend
eilanden is Makassar geen stad vol van bruisend leven: 'Op Makassar
beginnen de buitenbezittingen. Het leven is er langzamer, de huizen
groter, de straten breder en met zware bomen beplant.' Voor hen is het
'de laatste grote stad van de wereld'. 11 Van oudsher is Makassar het
handelscentrum geweest van de oostelijke archipel. De zo kenmerkende
Makassaarse prauwen ontbreken in geen enkele reisbeschrijving of
roman die zich in deze contreien afspeelt :
Met de Westenwind voeren zij naar de eilanden van het Oosten,
naar Ambon, Boeroe, Ceram, tot de verre kusten van Halmaheira en Papoea toe. Volgepropt met sarongs en katoentjes,
met borden en pannen, rijst, suiker en petroleum, die zij ruilden
tegen copra en bosprodukten. Hun komst wekte de slaperige
bevolking tot een kortstondige bedrijvigheid, eindigend als de
prauwen heenvoeren, de rode zeilen gehesen en met gongs en
luide stemmen roepend om goede wind. De seizoenen werden
gekenmerkt door het komen en gaan van deze prauwen ! 12
Langzamerhand verdrong de geregelde pakketvaart van de KPM, 13 niet
van de wind afhankelijk, deze handel grotendeels. Maar tegenwoordig
zijn de prauwen opnieuw een belangrijke rol in het handelsverkeer
gaan vervullen. De oude prauwhaven ligt nu tussen de nieuwe Pelabuhan Sukarno waar de grote passagiersschepen van de PELNI 14 aanleggen en de Pelabuhan Hatta, het voormalige Nieuw Handelshoofd.
Als jong meisje verhuisde Lin Scholte met haar familie van Java naar
Makassar. Deze tijd in Makassar, waar zij ook nog na haar huwelijk
wonen bleef, beschrijft zij in haar roman Bibi Koetis voor altijd, een van
de weinige boeken die gaan over het leven van Indo's in bezettingstijd
en in de tijd daarna.
Margaretha Ferguson woonde in 1939, negentien jaar oud en pas
getrouwd met een zeeman van de KPM, aan de Sambung Jawaweg 5
(Jalan Arif Rate). In hêtzelfde nette Europese wijkje woonde als kind
Hans Vervoort op de Bessieweg (Jalan Lamadukeleng). Geen van bei-
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den hebben over deze periode geschreven, hoewel het leven in het
voormalige Indie een van de hoofdthema's vormt van hun werk. Jacob
Vredenbregt, die onder de naam M. Jacob in 1984 debuteerde met de
roman Aan het einde van de middag, heeft enige tijd aan de Jalan Botolepangan 34 gewoond. Ook hij heeft tot nu toe niet over deze tijd
geschreven.
De stad Ujung Pandang groeit nog steeds : aan de moerassige randen
ervan verrijzen nieuwbouwwijken, kantoren en universiteitscomplexen.
De tijd gaat verder en het lijkt heel lang geleden dat Valentijn schrijven
kon:
De stad (Macasar) is maar een open vlek, dat ook anders wel
Negrij Vlaardingen genaamt word en waar in men maar een
groote ongeplaveide straat (zoo ik meine de Chineesche) en dan
nog 2 of 3 kleine straaten heeft.15

Noten:
1 Francois Valentijn, Oud- en Nieuw Oost-Indien (derde deel tweede stuk). Dordrecht/
Amsterdam MDCCXXVI, p. 136.
2 Idem, p. 135.
3 Albert Verwey, Vondel volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Amsterdam 1937,
P . 840
4 Augusta de Wit, Natuur en Menschen in Indie. Amsterdam 1914, p. 358.
5 Idem, p. 357
6 H.J. Friedericy, Verzameld werk. Amsterdam 1984, p. 258.
7 Idem, p. 302.
8 Idem, p. 300.
9 Idem, p. 294.
10 Idem, p. 330.
11 Beb Vuyk, Verzameld werk. Amsterdam 1981, p. 149.
12 Idem, p.149.
13 Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
14 Pelayaran Nasional Indonesia.
15 Francois Valentijn, Oud- en Nieuw Oost-Indien (derde deel tweede stuk). Dordrecht/
Amsterdam MDCCXXVI, p. 135.
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Noot van de redactie :

Als aanvulling op het voorafgaande drukken wij hieronder het gedicht Makasser van
E.R. Duncan Elias (1919) af. Elias, kleinzoon van de bekende musicus en toneelschrijver
Hans van de Wall, kwam niet lang na de capitulatie van Japan, in 1945, in Indonesia
en werkte daar enige tijd als ambtenaar.
In literair opzicht onderging hij onder andere de invloed van de 'nuchtere lyriek' van
bijvoorbeeld Greshoff en Du Perron. Hij debuteerde met verzen in het in Jakarta verschijnende tijdschrift Orieintatie. Ook Makasser werd daarin, in het mei-nummer van
1949, afgedrukt.

MAKASSER
E.R. DUNCAN ELI AS

De zee ligt flauw gerimpeld onder trage winden,
eentonig zingend in de strakke touwen
van kleine zwaarbemande vlerkprauwen,
over het diepblauw dansend als verschoten vlinders.
Nabij de aanlegplaats van de paketboot
wijst als een kindervinger naar een broze zeepbel
de oude vuurtoren naar een lege hemel;
visafval geurt bij iedere windstoot.
Karbouwen worden hulpeloos bijeengedreven
op 't Hogepad — de naam is van de Compagnie —
en een kwartmijl verder bij de Harmonie
glinstert in kleine glazen de jenever.
Temidden der negotie onberoerd
heft sedert anno zestienhonderdêên
het oude fort zijn haveloze steen
in martiale, hoekige contour,
de huizen naar oud vaderlands model
vuilwit in 't onmeedogend middaglicht,
staan — goedig het verweerd gezicht —
te wachten voor hun allerlaatste spel.
Nog draalt in trapportalen, kelderbogen
van een verbleekte faam de ijle glans,
de zeewind suizelt om de hoogste trans
waar in de zon het wasgoed hangt to drogen.
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Indisch Memorandum
Onder grote belangstelling — de zaal van Theater de Balie aan het Kleine
Gartmanplantsoen in Amsterdam was uitverkocht— organiseerde de Stichting
Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA) samen met de Werkgroep IndischNederlandse Letterkunde op 29 april j.l. een 'Indisch Memorandum' : een
avond over de reconstructie van het verleden en de betrouwbaarheid van de
herinnering.
Begonnen werd met de vertoning van De Heilige Familie, een documentaire
van Roeland Kerbosch over het leven van zijn grootvader dr. M. Kerbosch
(1880-1972), directeur van 's Lands Kina-onderneming Tjiniroean op Java. De
film werd door de cineast zelf ingeleid.
Na de pauze sprak Ernst Braches over de wisselvalligheden van de herinnering aan feiten in het verleden, toegespitst op de oorlogsgebeurtenissen in
Bandjarmasin op Borneo (Kalimantan), waar de spreker als kind geInterneerd
was. In een gesprek met Peter van Zonneveld belichtte Rob Nieuwenhuys
tenslotte de functie van de herinnering in zijn werk, in het bijzonder in zijn
Vergeelde portretten uit een Indisch familiealbum en Een beetje oorlog.

Mededeling
Eind september (mogelijk begin oktober) a.s. organiseert de Werkgroep IndischNederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag in Leiden. Sprekers zullen
zijn Dorothee Buur over het 'Indische' element in de Nederlandse jeugdliteratuur, en Robert-Henk Zuidinga over Soewarsih Djojopoespito, E. du Perron en
de roman Buiten het gareel.
In het volgende (september-)nummer volgen preciese gegevens over datum en
plaats. De leden van de Werkgroep ontvangen een uitnodiging die in het
genoemde september-nummer zal worden bijgevoegd.
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Lijst van Indische letteren, vanaf 1971
Deze lijst kan beschouwd worden als een inhaalmanoeuvre of, indien men wil,
als een vereenvoudigde voortzetting van de bibliografie Persoonlijke documenten
door D.B.M. Buur, welk werk in 1973 verscheen en de publikaties op het
gebied van de Indisch-Nederlandse letterkunde signaleerde vanaf 1800 tot en
met 1970.
De lijst bevat titels gepubliceerd vanaf 1971, die te vinden zijn in het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde onder de rubriek 'cc' :
letterkunde in Europese talen. Tevens werden vertalingen van Nederlandstalige werken opgenomen voor zover zij mij bekend waren. Overige rubrieken
heb ik niet geraadpleegd, omdat ze zeer weinig opleverden, waar tegenover
zeer veel onderzoekstijd stond.
Vanaf 1984 heb ik wel een aantal andere rubrieken bekeken (zie vorig
nummer van dit tijdschrift). Het ligt in de bedoeling om dit ook te doen voor
de jaren 1985 en volgende.
Waar er geen jaar van uitgave bekend is, zijn in de titelbeschrijving vierkante haken gebruikt. De ordening is per jaar en binnen het jaar op alfabet.
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1. Bergmans, W., Geheim agent Daan Kaper; bandieten op Bali. Alkmaar, Kluitman, [1971 ?].158 blz., afb.
2. Breda, A. van, Het meisje van Java; uit het Duits vert. door J. de Vries.
Hoorn, 'Westfriesland', [1971 ?] . 192 blz.
3. Brunet, B., Het groene slange-oog. Hoorn, 'Westfriesland', [1971 ?] . 142 blz.
4. Brunet, B., Het moest zo zijn. Hoorn, 'Westfriesland', [1971 ?] . 160 blz.
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160 blz.
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7. Brunet, B., De porseleinen Cupido. Hoorn, 'Westfriesland', [1971 ?]. 160 blz.
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Oorspr. titel: 'Panjamon'.
9. Eden, S., Zuster in de jungle. Naarden enz., Williams enz., [1971?].
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Van Gorkum. XI, 452 blz., afbn.
11. Fabricius, Johan, Sentimental journey; een refs door het nieuwe Indonesia.
's-Gravenhage, Leopold. 128 blz., afbn.
12. Geroge, L., Het zelfgedolven graf van Neerlands glorie. Apeldoorn, Semper,
[1971 ?]. 292 blz., krtn.
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'Westfriesland', [1971 ?] . 142 blz.
14. Manders, J., Overgloeiende sintels; roman. Nijmegen, Thieme. 191 blz.
15. Morris, E., Poepoetan ; gevecht tot de dood. Bloemendaal, Nelissen. 151 blz.
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17. Neggers-Van der Vaart, M.H., Het gouden licht; Cathy; dl. 1. Hoorn, 'Westfriesland', [1971 ?] . 171 blz.
18. Neggers-Van der Vaart, M.H., Het gouden licht; Otto; dl. 3. Hoorn, 'Westfriesland', [1971 ?].171 blz.
19. Neggers-Van der Vaart, M.H., Het meisje van de waterval. Hoorn, 'Westfriesland', [1971 ?]. 141 blz.
20. Norel, K., 0 16; met tekn. van J. Lutz; 5e dr. Nijkerk, Callenbach, [1971 ?].
77 blz.
21. Oosterbroek-Dutschun, A., Het leven begon opnieuw; 3e dr. Kampen, Kok,
[1971?]. 155 blz.
22. Ritman, T., Schaamblos ; 100 landen, 100 banen, 100 vrouwen voor een man.
Z. pl., Skarabee, [1971 ?]. 371 blz.
23. Sapu, John [ps.], De vuile was; het realistisch verhaal van een soldaat tijdens de
laatste maanden van het voormalig Nederlands Indie. Rotterdam, Sari, [1971 ?].
240 blz., krtn.
24. Schamhardt, F., Brieven van een zeeman. Amsterdam, Van Oorschot.
249 blz.
25. Veer, P. van 't, Je moet er geweest zijn ; documentaire roman uit de koloniale
nadagen van het eiland Boela. Amsterdam, De Arbeiderspers. 199 blz.
26. Verburg, G., Anak-anak mas. Nijkerk, Callenbach, [1971 ?]. 224 blz.
27. Vuyk, Bep, [= E. de Willigen-Vuyk], Een broer in Brazilie*. Amsterdam,
Querido. II, 119 blz.
28. Walraven, W., Eendagsvliegen ; journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften; met commentaren van R. Nieuwenhuys en F. Schamhardt. Amsterdam, Van Oorschot. 326 blz.
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29. Andriesse, P., De roep van de tokeh ; brokjes indies jeugdsentiment. Amsterdam
enz., Paris enz. X, 86 blz.
30. Last, J., Tjoebek in het Tijgerbos ; avonturen van twee Balische jongens. Bussum,
Strengholt. 156 blz., afbn.
31. Multatuli [ps. van E. Douwes Dekker], Max Havelaar ; atau lelang kopi
persekutuan dagang Belanda; terdjemahkan oleh H.B. Jasin; pendahuluan
dan anotasi oleh G. Termorshuizen. Jakarta, Djambatan. XXIV, 351 blz.,
afbn.
2e dr.: 1973 ; met een herz. voorw. 3e dr.: schooleditie. Se dr.: 1981.
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32. Nieuwenhuys, R., Oost-Indische spiegel ; wat Nederlandse schrijvers en dichters
over Indonesia hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie. Amsterdam, Querido. 645 blz.
2e verbeterde dr.: 1973. 3e uitgebreide dr.: 1983.
33. Nieuwenhuys, R., Tempo doeloe; tekeningen, aquarellen en litho's uit het 19e
eeuwse India. Hoorn, Westfries Museum. 15 blz.
34. Oosterbroek-Dutschun, A., De verte roept; 5e dr. Bussum, Van Holkema &
Warendorf, [1972?]. 232 blz.
35. Rijsdijk, M. van, Vlammen aan de horizon. Kampen, Kok, [1972 ?]. 213 blz.
36. Voorhoeve, R., Tiliauw en het geheim van de kloof. Amsterdam enz., Elsevier.
160 blz.
37. Vuyk, B. [= E. de Willigen-Vuyk], Verzameld werk. Amsterdam, Querido.
526 blz.
1973
38. Deelman, A.G., Ali bin Joesoep ; roman uit de nadagen van Nederlands-India.
Franeker, Weyer, [1973 ?]. 365 blz., krt.
39. Breton de Nijs, E. [ps. van R. Nieuwenhuys], Tempo doeloe; fotografische
documenten uit het oude Indie, 1870-1914. Amsterdam, Querido. 192 blz.
40. Fabricius, Johan, Een reis door het nieuwe Indonesia; bewerkte herdr.
's-Gravenhage, Leopold. 128 blz.
1 e dr.: onder de titel 'Sentimental journey'. 1971.
41. Kian kemari ; Indonesia dan Belanda dalam sastra; over Multatuli, L. Couperus,
M. Dermofit e.a. Jakarta, Djambatan. X, 275 blz., afbn.
42. Lampe, A., Bloemen voor Nippon ; belevenissen tijdens de Japanse bezetting.
Amsterdam enz., Wereldbibliotheek. 203 blz., afbn.
43. Meijden-Coolsma, D. van der, Anders dan anderen ; niet als andere kinderen en
toch net als andere kinderen; tekn. door J.R. Hofman. Amsterdam, Nederlandse Zendingsraad. 16 blz.
44. Oosterbroek-Dutschun, A., Dageraad-trilogie; 3e dr. Kampen, Kok. 404 blz.
45. Quiko-Kamay, S., Sjeeei. Amsterdam, Nederlandse Zendingsraad. 20 blz.,
afbn.
46. Woude, J. van der, Maria Dermoat ; de vrouw en de schrijfster. 's-Gravenhage,
Nijgh & Van Ditmar. 252 blz., afbn.
47. Termorshuizen, G., Kembali ke Lebak; sebuah ceritera foto; foto's door
B. Vinkenborg. Z. pl., z. uitg., [1973]. 19 blz.
Indonesische en Nederlandse tekst.
48. Zikken, A. [= A. Postema-Zikken], Gisteren gaat voorbij ; tempo doeloe. Zwolle,
La Riviêre enz., [1973]. 176 blz.
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De Eed op het Kerkhof
Een Maleis-Portugees verhaal uit 1780
B.N. TEENSMA

Aantekening van de redactie

Het onderwerp van het hierop volgend artikel heeft oppervlakkig bezien weinig met de Indische letteren te maken. Toch heeft de redactie gemeend het te
moeten opnemen, temeer waar ze aan het begrip 'Indische letteren' een zo
ruim mogelijke betekenis heeft willen geven. Bovendien is dit artikel bijzonder
interessant en intrigerend. Het heeft indirect ook wel degelijk met de Indische
letteren te maken, vooral als we ons met geschriften uit de zeventiende en
achttiende eeuw gaan bezighouden.
Het Portugees-Maleis is talrijke decennia de omgangstaal geweest van de
Mardijkers, Mestiezen en Kastiezen. Vooral de vrouwen onder hen waren tot
in de hoogste kringen van de Europese samenleving doorgedrongen. Deze
Europese samenleving was zeer Indisch, veel Indischer dan later. We kunnen
bij Teensma lezen dat nog in 1780 een woordenboekje verscheen van het
gesproken Portugees-Maleis, vooral ten behoeve van de 'baren' of nieuwkomers. Zo'n boekje moet in een behoefte hebben voorzien. Er blijkt uit dat die
taal toen nog vrij algemeen gesproken werd.
De in zijn tijd befaamde geschiedschrijver dominee Francois Valentijn gewaagt meer dan eens van de Portugees-Maleise omgangstaal in zijn reusachtig,
volumineus, achtdelig werk Oud en Nieuw Oost-Indien (1724-1726) (maar verwijzingen staan ons nu niet ter beschikking).
Nicolaus de Graaff citeert in zijn zedenschildering de Oost-Indise Spiegel (1703)
verschillende woorden en flarden van zinnen in het Portugees-Maleis door ze
in de mond te leggen van dochters van aanzienlijke VOC-dienaren. Niet het
Nederlands, maar het Portugees-Maleis was de taal waarin ze zich uitdrukten,
de taal van hun begeleiders en opvoeders. En dat waren de slaven aan wie ze
werden overgelaten. Van de vele moeilijkheden en misverstanden in de conversatie tijdens officiele ontvangsten en maaltijden, vertelt Nicolaus de Graaff
met spot en verachting. In de meeste gevallen verstonden deze vaak zeer fraaie
meisjes nauwelijks een woord Nederlands. Een gesprek konden ze in ieder
geval in het Nederlands niet voeren. Het 'Nokke save' ('weet niet', 'ik versta u
niet') lag in hun mond bestorven.
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Teensma betreedt met zijn bijdrage een tot dusver onontgonnen terrein. Het
onderwerp dat hij vanuit de taal beziet is fascinerend, misschien juist omdat we
er zo weinig van weten. Onze kijk op de Indische maatschappij uit de zeventiende en achttiende eeuw krijgt er een dimensie bij.
Ten tijde van Prins Hendrik de Zeevaarder (1394-1460) begonnen de
Portugezen op systematische wijze naar de zeeweg naar Azie te zoeken.
In 1488 slaagde Bartholomeus Dias erin de Afrikaanse zuidpunt te ronden, en in 1498 bereikten de eerste Portugese schepen onder Vasco da
Gama de Indiase westkust. Sinds 1500 bestond er geregeld scheepscontact tussen Portugal en Azie. Het doel van Lissabon was de Aziatische specerijenhandel te monopoliseren, waartoe een aantal strategisch langs de handelsweg gelegen plaatsen ingenomen moest worden.
In 1510 veroverden zij Goa, in 1511 Malakka, en in 1515 Ormuz. In
1509 werden de eerste Portugese schepen voor Maleissprekende gebieden waargenomen.
In de jaren voor 1500 hadden de Portugezen langs de Afrikaanse
westkust ervaring opgedaan in de omgang met aan hen onbekende volkeren, talen en culturen. Een versimpeld Portugees had zich daar tot
handelstaal ontwikkeld. Deze rudimentaire omgangstaal namen zij mee
naar Azie, waar zij al snel verrijkt werd met Aziatische lexicografische
en syntactische elementen. Door hug steeds verdergaande vermenging
met Aziatische volkeren creoliseerde deze taal in toenemende mate. In
de verschillende Aziatische taalgebieden waar de Portugezen en hun
afstammelingen binnendrongen, ontstonden diverse creoolse varianten
van hun taal, waaronder het Maleise Portugees, alias Portaleis of Malugees.
Die taal is nooit statisch geweest, heeft nooit een officiele status genoten, werd voornamelijk gesproken, en maar zelden opgeschreven.
Toen de Nederlanders zich in de 17e eeuw in de Indonesische archipel
vestigden, poogden zij tevergeefs het Malugees te weren en door het
Nederlands te vervangen. Maar deze taal had een voorsprong van decennia op het veel stuggere Hollands; zij lag makkelijker in het gehoor
der Indonesiers, en was flexibeler door zijn grote creoliseringscapaciteit.
Het Nederlands moest zich bij die taalrealiteit neerleggen, en er voorlopig mee volstaan het Portaleis met een beperkt aantal Nederlandse
termen te verrijken.
In het tweede decennium van de 18e eeuw was het Maleise Portugees nog zo vitaal op Java, dat de VOC-functionaris Abraham Alewijn
er in Batavia toe overging samen met de Mardijker Jan Cone een Portugees-Nederlands woordenboek samen te stellen, dat in 1718 in Am-
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sterdam verscheen onder de titel Woordenschat der twee taalen, Portugeesch
en Nederduitsch. In de opdracht van dit boek constateert Alewijn dat er
in Batavia twee hoofdtalen bloeien, het Maleis en het Portugees. Laatstgenoemd idioom werd door hem gekarakteriseerd als een 'gebrooke
Portugeesche taal, welke met veel Maleitsche, opgeraapte, bastaard, en
gebrooke Nederduitsche woorden ondermengd is'. Daar had hij minachting voor, zodat hij in zijn woordenboek slechts standaard-Portugees
opnam.
Pas in 1780 verscheen er een anoniem boekje dat het Malugees registreert. De titel ervan luidt : Nieuwe woordenschat uyt het Nederduitsch in
het gemeene Maleidsch en Portugeesch, zeer gemakkelyk voor die eerst op
Batavia komen. Te Batavia, by Lodewyk Dominicus, Stads-Drukker op de
Tygers-Gragt, aan de West-Zyde, 1780. Dit boekje is niet onbekend, daar
Hugo Schuchardt er in deel IX van zijn Kreolische Studien (Wien, 1891)
ruimschoots uit citeert.
De Nieuwe Woordenschat bevat 121 bladzijden lexicografische tekst,
gedrukt in drie kolommen per pagina, respectievelijk Nederlands, Maleis en Portugees. De Portugese kolommen weerspiegelen de Portaleise
taalrealiteit van 1780. In de erop volgende eeuw zou die taal gaandeweg afsterven, en de nagalm ervan in het hedendaagse Indonesisch
staat geboekstaafd in de 327 Portugese woorden in European loan-words
in Indonesian ; a check-list of words of European origin in Bahasa Indonesia
and Traditional Malay (Leiden, 1983 ). De Woordenschat uit 1780 en de
Check-list uit 1983 zijn mijlpalen langs de ontwikkelingsweg van het
Maleise Portugees; zij markeren een proces van tweehonderd jaar, van
bloei tot nagalm. De beide publikaties kunnen dat aftakelingsproces
tastbaar, want cijfermatig aantonen, en wel als volgt :

Portugese woorden
Aziatische woorden

Nederlandse woorden

Woordenschat

Check-list

identiek

869
236
11 6

327

131

5400

69

Men leest er het afglijden van het Portugees, en het aanzwellen van het
Nederlands uit af, en het geeft voor de harde kern der 'identieken' een
dateringsgegeven. Van de 236 geregistreerde Aziatische termen uit de
Woordenschat zijn er 33 niet-Indonesisch. Het geboekstaafde Malugees
uit 1780 verhoudt zich dus van Maleis tot Nederlands in de woordaantallen 869 : 203 : 116, ofwel in procenten van 75 : 17 : 10.
De Woordenschat bevat tussen de lange woordenlijsten een verhalende
tekst. Als voorbeeld laat ik een legende-achtig fragment volgen, waar-
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aan ik de titel De Eed op het Kerkhof heb gegeven. Ik heb er een vrijwel
letterlijke Nederlandse vertaling bijgezet, om deze niet makkelijk leesbare tekst toegankelijk te maken. En ook een verklarende woordenlijst.

De Eed op het Kerkhof
Pasa bira bira coorpoe, skoeta
toedoe banda, brienka brienka
oloe. Grande cobisojoe noe lembransa poor panja aloen koeja.
Ille boeska ki atja
oeng kris, oen bade, oeng
klewan, oen spada, oeng katana.
Ille noenkoe sierbies, aloeng
bees. Lansa koempriedoe,
lansa koertoe, oeng assegaaya,
oeng redie, poekat, oeng pantjieng teeng soea koonteentie.
Pasa sero, pega pees, pega
paster koen jarieng, koeng
soempiet, koen jierat.
Soebie rieba di albie, tira
paster soe kajoe, tira froeta
klapa. Koemie betel, oeng passa
tempoe. Tile fretta oen pedas
tjang, ille kompra oeng orta na
soe koonteentie. Ille manda loekoe,
ille manda mamoetia. Ille tarra,
ille gaboerta, ille botta someentie.
Ille compra oeng boefra; oeng kandang ille manda faji. Tara oeng orta
di betel. Ille boeska oeng moler,
oen coempienjera. Ille kaja, ille
fika koen ella. Ille faay festa.
Ille tjoma (compienja) soe
consedoe, soe cambradoe. Ille balla,
ille salta, ille brienka koen katana
seen tokka. Ille bebe
koen folgejoe. Ille discansa.
Noyba lawa, pitja no cama.
Illotoor droemi.
Nooyboe irgie di sonoe, rakoelie
fatoe.
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Heupwiegend loopt hij rond,
overal luistert hij, zijn ogen
lonken. Een groot verlangen
heerst in zijn geest om iets
te kapen. Hij probeert een
kris te vinden, een priem, een
kapmes, een zwaard of een dolk.
Hij gebruikt ze nooit, een enkele
keer maar. Een lange lans,
een korte lans, een werpspies,
een visnet, een kuilnet of een
hengel zijn ook van zijn gading.
Hij zet fuiken, vangt vissen,
en verschalkt vogels met een
net, een blaaspijp of een strik.
Hij klimt in bomen, haalt vogelnesten uit, en plukt kokosnoten.
Sirih pruimt hij als tijdverdrijf. Hij huurt een stuk grond,
hij koopt een tuin naar zijn
genoegen. Die laat hij ploegen
en spitten. Hij plant, hij
graaft, hij zaait. Hij koopt
een buffel; een stal laat hij
maken. Hij legt een sirihtuin
aan. Hij zoekt een vrouw, een
gezellin. Hij huwt, hij blijft
bij haar. Hij viert een feest.
Hij nodigt zijn kennissen uit,
zijn kameraden. Hij danst, hij
springt, hij speelt met zijn
dolk zonder [iemand] te raken.
Hij drinkt met plezier. Hij rust
uit. De bruid brengt hij weg,
hij sluit het bed. Zij slapen.
De bruidegom ontwaakt uit zijn
slaap, en zoekt zijn kleren bij

Ille teeng oeng cabaloe, oen boenitoe
oeng caballoe di Bima. Ille soebie
caballoe; ille anda noe tjang die
soea moleer soe paay.
Ille olla olla toedoe laay sorte
die foela, die froeta froeta, die
alber alber koen raaysoe, koen f•511a,
koen foela, koen froeta, koen takoe,
koen someentie, koema alla teeng:
alber jamboe agoe roejadoe, alber
limaang dossie, alber limaang ajiedoe,
alber anonna, alber manga kambrang,
alber goyaba, alber masang, alber
jagoon. Esta alber alber kie teen
poor loemia, soea froeta podie botta
sal, e fajie aloenga dossie; alber
papaaya, alber ananas, alber carambolla. Forra die istê ienda teeng
alber pimenta, alber cubebe, alber
tjielie, alber jinjiber. Alber alber
die kel soea froeta podie spriemie
ajietie: alber klapa, alber jarak
bormeloe, alber jarak brankoe, alber
koesambie, katjang baar.
E tambeen alber de canarie,
tjampaka, kananga, limaang
proet koen limaang balie.
Pertoe riba die baar ste nassie e
kriesie: koemblie hollanda (é
poma de terra), alber battatta;
assie mesmoen (e tambang)
piepienjoe, troon margojoe, troong
bormeloe (é brienjella), e todo laay
so rte die alber katjan: katjang
koempridoe, katjang mareloe, katjang
berdie; katjang bormeloe, katjang
brankoe. Toedoe laay sortie de figoe :
figoe ambon, figoe agoela, figoe cottê,
figoe di ree, figoe
sapatoe, figoe meja,
figoe letie, figoe kapokan.
Noe meo die camienjoe teen im
pedoe oen poos. Noe camienjoe
amoes bandoe teeng oen rantjoe die
alber arekka. Na soea poontoe ste

elkaar. Hij heeft een paard,
een mooi paard uit Bima. Hij
bestijgt het paard; hij rijdt
naar het land van de vader van
zijn vrouw. Hij ziet allerlei
soorten bloemen, vruchten, bomen
met wortels, met bladeren,
bloemen, vruchten, takken en zaden,
zoals daar zijn: de rozewaterdjamboe, de zoete sinaasappel,
de zure citroen, de anona-boom,
de garnaalmangaboom, de guavaboom, de appelboom, de maisplant. Van de bomen die genoemd
worden, kan men de vruchten inzouten of confijten: de papaja,
de ananas, de karambool. Behalve
die zijn er nog de peperboom,
de lange peper, de Chili-peper
en de gemberplant. Bomen uit
wier vruchten olie geperst kan
worden: de kokosnoot, de rode
wonderboom [ricinus], de witte
wonderboom, de ijzerhoutboom,
de aardnoot. En ook de kanarieboom, de tjampaka, de kananga,
de ruwe citroen en de pompelmoes.
Bij en over de grond ontluiken
en groeien: de Hollandse knol
(dat is de aardappel), de bataat
en eveneens (en ook) de
komkommer, de bittere eierplant,
de rode eierplant (de aubergine),
en allerlei soorten bonen: lange
bonen, gele bonen, groene bonen,
bruine bonen, witte bonen.
Allerlei soorten bananen : de pisang
Ambon, de naaldbanaan, de pitjesbanaan, de koningsbanaan, de
wrange banaan, de tafelbanaan,
de melkbanaan, de kapokbanaan.
Midden op het pad steekt een
put omhoog. Aan weerszijden van
de weg staat een groepje pinangbomen. Aan het einde doemt van
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parsie die lonjie oen alber altoe.
E passando no campo ille atja oen
tjeroe sabrojoe. Passando so camienjoe iencontra foela de dudaim, kie
ille ja lewa soe joentoe. Forsa
ma rtjando e pasa soe camienjoe.
Ja tjegga noe oenga sepultoera. Pertoe
die akel sepultoera teeng oeng alber
briengien. Ille proenta noe kal loegar
ille teeng. Istie beloe da sabeer
corn ille kie esta teeng loegaar
oendie ja tarra todo soe pareentie.
Assie mesmoe (no akel momento)
ille ste triemie, e ille fika
medoe. E falla : '0 Deoes ! 0 mienja
Sinjoor, perdoea mienja peccadoe'.
Akel beloe da ientiendie kie
agorra ille noe miestie fika medoe.
Diespoos ille inclinous soon roostoe
atie noe tjang e piedie perdoea
koen toedo baseja. Soe moleer soea
paay lewa trees bees roendoendoe di
akel sepultoera, e falla koen ille:
'Faay oeng joeramentoe kie lo tarra
koen eo na esta loegar kantoe eo
ja morree'. Diespoos ille fajie
oeng joeramentoe grandie kie assi
mesmoe miestie soestie kon ille,
kilaay ille logo faay koen elle.
Oenga aboersa koen otroe, e tjoera.
E passando saay die akel loegaar.
'Ja tjegga noe oeng loegar oendi ja
tara oeng kriansa. Na akel loegar
ja teeng oen rantjoe die alber
combadja, e oter sorte die alber foela
foela, todo ientjiedo koen foela
foela. Alla ja teeng: alber moegri
koen soea foela, foela agoe roejadoe
brancoe, foela agoe roejadoe
bormeloe, foela roejadoe dublo, foela
soendal malang, e lirio. E patjar
bormeloe, e patjar brancoe, e patjar
rooysoe, e foela matra,
e foela kandia, koen foela sol.
Assie illoter passa e foera matoe.
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verre een hoge boom op. Over het
veld gaande vangt hij een aangename geur op. Zijn weg vervolgend
vindt hij de pandanusbloem, die
hij met zich meenam. Stevig
stappend vervolgt hij zijn weg.
Zo kwam hij bij een graf. Vlakbij
dat graf staat een waringinboom. Hij vraagt waar hij is.
Die oude man geeft hem te verstaan
dat dit de plaats is waar
hij al zijn verwanten begraven
heeft. Meteen (op dat moment)
begint hij te beven en wordt hij
bang. En hij zegt : '0 God, o mijn
Heer, vergeef mij mijn zonden'.
Die oude man maakt hem duidelijk
dat hij nu niet bang moet zijn.
Vervolgens boog hij zijn gelaat
tot op de grond en vraagt vergiffenis
in alle nederigheid. De vader
van zijn vrouw voert hem drie
keer rond dat graf, en zegt tot hem:
'Leg een eed of dat je me zult
begraven op deze plek als ik
gestorven zal zijn'. Daarop zweert
hij een dure eed dat eveneens
zo met hem gebeuren moet,
als hij met hem zal doen.
De een omarmt de ander, en zij
wenen. Voortgaande verlaten zij
die plek. Zij kwamen bij een
plaats waar een kind begraven
lag. Op die plek stond een
groep kerkhofbomen, en andere
soorten bloesembomen, alle vol
bloemen. Daar stonden : de jasmijn
met zijn bloemen, de witte rozewaterbloem, de rode rozewaterbloem, de dubbele rozebloem, de
herfsthyacinth, en de lelie. En
rode balsemien, en witte balsemien,
en purperen balsemien, en de kamille,
de kandelaarbloem, en de zonnebloem.
Zo gaan zij verder, en zij dringen het

Na akel matoe illotoor ja olla toedoe
laay die alber boong poor faay fogo
(kima). No meo di matoe teeng oeng
poos grandi : trejie brasoe koen
trees peo so foendo; soe largoera
sees peo, loos dedoe. Oeng cobra
grandie — fika medoe por olla —
teeng alla denter se oendidoe.
Illoter larga akel loegar, e atja poor
olla die lonjie oen Jiang,
oen tiger, oeng oersoe, oen bada,
oen alfontie. Die medoe illoter
ste koree, e tjegga na siedadie.
Illotoor troekoe biestiedoe.
Alla ja teeng: oeng rokkie pasment
die oroe, oeng camsool koen prata,
oeng kalsang biloedoe, oen rokkie
die zeida koen boenietoe knoop, oen
kamsool koen foela die oroe, oeng
kalzang kooyeer, sapatoe sapatoe
bonitoe, gesper die sapatoe prata soea,
gesper die dasie orie soea, gesper die
diamantie, gesper koen Wra (crystallo), camieja fienjoe koen lobbetje,
camieja fienjoe seeng lobbetje, camija
groos poor koesier, kalsang kie biestie
baas, borstrok ommie, panoe kie
mara gargantie (stropdassie), karpoes,
koos zeida, oeng boenito oen horlogie,
oeng spada de soeasa, oen cana
(rottang) koen cabessa de oroe. Illoter
pidie agoe. Agoe poor liempa
roostoe, agoe poor liempa maau,
agoe poor liempa peo.
Karbang fienjoe poor
roesa dientie. Illotoor baja
rieba de rOpa koen agoe tjirojoe.
Oeng lensoe brankoe illoter
fay moeladoe koen agoe roejadoe.
Illoter biestie soea biestidoe klei
miestie teeng, e botta illoter soea
tjapeo riba de illoter soea cabessa,
e passa koema oen pawang na cajoe
de rei. Alla ja teeng : e imperadoor, e
rei (ree), e prinsoe, e grande, e

bos in. In dat bos zagen zij allerlei
voor brandhout geschikte bomen.
Midden in het bos is een grote
put : dertien vadem en drie voet
is zijn diepte; zijn breedte
is zes voet, twee duim. Een
grote slang — angstig om te zien —
houdt zich daarin verscholen.
Zij verlaten die plek, en krijgen
van verre een leeuw te zien,
een tijger, een beer, een neushoorn, een olifant. U it angst
beginnen zij te hollen, en komen
bij de stall. Zij verwisselen
hun kleren. Daar waren: rokken
met goud-passement, hemden met
zilver, fluwelen broeken, rokken
van zijde met mooie knopen,
hemden met bloemen van goud,
lederen broeken, mooie schoenen,
zilveren schoengespen, gouden
dasspelden, diamanten gespen,
gespen met stenen (kristal),
fijne hemden met lubben, fijne
hemden zonder lubben, grove
hemden voor de koetsier, onderbroeken, mansborstrokken, halsdoeken (stropdassen), mutsen,
zijden kousen, een mooi horloge,
een degen van soeasa, een riet
(rotting) met gouden knop. Zij
vragen om water. Water om het
gelaat te wassen, water om de
handen te wassen, water om de
voeten te wassen. Fijne houtskool
om de tanden te schuren.
Zij besprenkelen de kleren met
reukwater. Een witte zakdoek
bevochtigen zij met rozewater.
Zij trekken hun kleren aan zoals
dat hoort, zetten hun hoed
op hun hoofd, en gaan als een
pauw naar het huis van de koning.
Daar waren: de keizer, de koning,
prinsen, groten, markiezen en

107

markees e compte. Donoe de aloeng
sidade e tjang grandie, e commandoor
de tjang, praefectos, praesidente,
o juizo, thesourier, conseljeiroe,
offician de juizo, e ambassadoor,
e jerraal, e nobile, principe poderoso,
jeentie grandie de terra, sirbidoor
de o rei.

graven. Heren over steden en
grote gebieden, landheren,
bestuurderen, presidenten,
de rechter, thesauriers, raadsheren,
officieren van justitie, ambassadeurs,
generaals, edelen, machtige prinsen,
rijksgroten en dienaren
van de koning.

Woordenlijst
aboersa = abracar. Omhelzen.
agoe = dgua. Water
agoela = agulha. Naald.
agorra = agora. Nu.
ajiedoe = acido. Zuur.
ajietie = azeite. Olie.
akel = aquele. Die.
albie, alber = drvore. Boom, struik.
alfontie = elefante. Olifant.
and = ala. Ginds.
aloen, aloeng, aloenga = algum.
Een, enig.
altoe = alto. Hoog.
ambassadoor. Nld. ambassadeur.
Ambon. Ambonnees.
amoes = ambos. Beide.
ananas = ananas.
anda = andar. Gaan.
anonna. Anona-vrucht.
arekka = areca. Betel.
assegaaya = azagaia. Spies.
assi, assie = assim. Aldus.
atie = ate. Totaan.
atja = achar. Vinden.
baar = Arab bodem.
baas = baixo. Onder.
bada. Mal. badak. Neushoorn.
bade. Mal. badik. Dolk.
baja = baixar. Afdalen.
balla = bailar. Dansen.
Balie. Balinees.
banda, bando = banda. Zijde.

108

baseja = baixeza. Nederigheid.
battatta = batata. Knol.
bebe = beber. Drinken.
bees = vez. Keer.
beloe = velho. Oude man.
berdie = verde. Groen.
betel. Mal. betel.
biestie = vestir. Kleden.
biestidoe, biestiedoe = vestido. Kleding.
biloedoe = veludo. Fluweel.
Bima: plaats op Soembawa.
bira = virar. Draaien.
boefra = blifalo. Buffel.
boenieto, boenietoe, boenitoe =
bonito. Mooi.
boeska = buscar. Zoeken.
boong = bom. Goed.
bormeloe = vermelho. Rood.
borstrok.
botta = botar. Gooien.
brancoe, brankoe = branco. Wit.
brasoe = bravo. Arm, vadem.
brienca = brincar. Spelen.
briengien. Mal. beringin. Waringin.
brienjella. Mal. berinjela. Aubergine.
caballoe, cabaloe = cavalo. Paard.
cabessa = cabeca. Hoofd.
cajoe, kajoe = casa. Huis.
cama = cama. Bed.
cambradoe = camarada. Kameraad.
camieja, camija = camisa. Hemd.
camienjoe = caminho. Weg.

camsool, kamsool = camisola. Hemd.
cana = cana. Riet.
carambolla = carambola. Boomsoort.
cobisojoe = cobicoso. Belust.
cobra = cobra. Slang.
coempienjera = companheira.
Metgezellin.
combodja. Mal. kembodja.
Kerkhofboom.
commandoor. Nld. commandeur.
compienja = acompanhar. Uitnodigen.
compra, kompra = comprar. Kopen.
compte. Fr. comte. Graaf.
consedoe = conhecido. Bekende.
coorpoe = corpo. Lichaam.
cott6. Tamil kottai. Pit, kraal.
crystallo = cristal.
cubebe. Arab. peper.
da = dar. Geven.
dasie, stropdassie. Ndl. dasje.
dedoe = dedo. Vinger, duim.
deentie = dente. Tand.
denter = dentro. Binnen.
Deoes = Deus. God.
di, die = de. Van.
diamantie = diamante.
diespoos = de(s)pois. Vervolgens.
discansa = descansar. Uitrusten.
donoe = dono. Eigenaar.
doos = dois. Twee.
dossie = doce. Zoetigheid
droemi = dormir. Slapen.
dublo. Ndl. dubbel.
dudaim. Pandanus-soort.
e = e. En.
6 = 6. Is.
ella = ela. Zij.
elle, ille = ele. Hij.
eo = eu. Ik.
esta, istie = este. Deze.
faji, fajie = fazer. Doen.
faay, fay = faz. Hij/zij doet.
falla = falar. Spreken.

fatoe = fato. Kostuum.
festa = festa. Feest.
fienjoe = fino. Fijn.
figoe = figo. Banaan.
fika = ficar. Blijven, worden.
foela. Sanskr. phull. Bloem.
foendo = fundo. Diep(te).
foera = furar. Doorboren.
fogo = fogo. Vuur.
folgejoe = folguedo. Plezier.
f011a = folha. Blad.
forra = fora. Buiten.
forsa = forra. Kracht.
fretta = fretar. Huren.
froeta = fruta. Vrucht.
gaboerta = [es]garavatar. Graven.
gargantie = garganta. Keel.
gesper. Ndl. gesp.
goyaba = goiaba, guaiaba. Soort vrucht.
grande, grandi, grandie = grande.
Groot.
groos = grosso. Grof.
hollanda = Holanda. Nederlands.
horlogie. Nld. horloge.
iencontra = encontrar. Vinden.
ienda = ainda. Nog.
ientiendie = entender. Begrijpen
ientjiedoe = enchido. Vol.
illoter, illotoor = eles/elas. Zij (mv.).
Cf. oter, otroe.
im pedoe = em p6. Omhoog.
imperadoor = imperador. Keizer.
inclinous = inclinou-se. Hij boog zich,
zij bogen zich.
irgie = erguer. Opstaan.
ja = ja. Reeds. (Duidt verleden tijd
aan.)
jaggon. Mal. djagung. Mais.
jamboe. Mal. djamboe. Soort vrucht.
jarak. Mal. djarak. Ricinus-plant.
jarieng. Mal. djaring. Jachtnet.
jeentie = gente. Volk.
jerraal. Nld. generaal.
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lansa = lanca. Lans.
larga = largar. Achterlaten.
largoera = largura. Breedte.
lawa, lewa = levar. Brengen.
lembransa = lembranca. Gedachte.
lensoe = lenco. Zakdoek.
kaja = casar. Trouwen. Cf cajoe.
letie = leite. Melk.
kal = qual. Welke.
Jiang = lean. Leeuw.
kalsang, kalzang = calcdo. Broek.
liempa = limpar. Schoonmaken.
kambrang = camardo. Garnaal.
limaang = limào. Citroen.
kananga. Mal. kananga. Bloesemstruik. lirio = lirio. Lelie.
kandang. Mal. kandang. Stal.
lo, logo = logo. Dadelijk. (Duidt
kandia = candela. Kandelaar.
toekomstige tijd aan.)
kantoe = quando. Wanneer.
lobbetje. Ndl. lob, lub.
karbang = carvào. Houtskool.
loegaar, loegar = lugar. Plaats.
karpoes = carapuca. Muts.
loekoe. Mal. luku. Ploegen.
katana. Jap. katana. Dolk.
loemia = nomear. Opsommen.
katjan, katjang. Mal. katjang. Erwt,
lonjie = longe. Veraf.
peul, boon.
maau = mdo. Hand.
kel = aquele. Die.
mamoetia. Tamil mamuti. Spitten.
ki, kie = que. Die.
manda = mandar. Opdragen.
kilaay, klei = que laia. Zoals.
manga. Mal. manga. Soort vrucht.
kima = queimar. Verbranden.
mara = amarrar. Ombinden.
klapa. Mal. kelapa. Kokosnoot.
mareloe = amarelo. Geel.
klewan. Mal. kelewang. Kort zwaard.
margojee = amargoso. Bitter.
knoop. Ndl. knoop.
markees = marques. Markies.
koeja = coisa. Ding.
martjando = marchando. Lopende.
koema = como. Hoe.
masang = macd. Appel.
koemblie. Mal. kembili. Knol.
matoe = mato. Bos.
koemie = corner. Eten.
matra. Mal. ? Kainille.
koempridoe, koempriedoe =
medoe = medo. Angst.
cumprido. Lang.
meja = mesa. Tafel.
koen, koeng = corn. Met.
meo = meio. Midden.
koertoe = curto. Kort.
mesmoe, mesmoen = mesmo. Zelf.
koesambie. Mal. koesambi.
mienja = meu/minha. Mijn.
IJzerhoutboom.
miestie = mester. Noodzaak.
koesier. Ndl. koetsier.
koonteentie = contente. Tevredenheid. moegri. Concani mogri (afkomstig van
de Mogul). Port. bogari. Jasmijn.
koos. Ndl. kous.
moeladoe = molhado. Besprenkeld.
kooyeer. Sp. cuero? Leder.
moleer, cooler = mulher. Vrouw.
koree = correr. Hollen.
momento = momento.
kriansa = crianca. Kind.
morree = morrer. Sterven.
kriesie = crescer. Groeien.
kris. Mal. keris. Dolkmes.
na, no, noe = na, no. In, naar.
nassie = nascer. Geboren worden.
laay, lay = laia. Soort. Cf. kilaay.

jierat. Mal. djirat. Strik, strop.
jinjiber =gengibre. Gember.
joentoe = junto. Nabij.
joeramentoe = juramento. Eed.
juizo = juiz. Rechter.
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nobile = nobre. Edelman.
noe = nä.o. Niet.
noenkoe = nunca. Nooit.
nooyboe = noivo. Bruidegom.
noyba = noiva. Bruid.
o = oh! (Uitroep.)
o = o. (Lidwoord.) De/het.
oem, oen, oeng, oenga = um/uma.
Een.
oendi, oendie = onde. Waar.
oendidoe = fundido. Weggedoken.
oersoe = urso. Beer.
offician. Ndl. officiant.
olla = olhar. Kijken.
oloe = olho. Oog.
ommie = homem. Man.
oroe = oero. Goud.
orta = horta. Tuin.
oter, otroe = outro. Ander. Cf illoter,
illotoor.
paay = pai. Vader.
panja = apanhar. Pakken, grijpen.
panoe = pano. Doek.
pantjieng. Mal. pantjing. Hengel.
papaaya = papaia.
pareentie = parente. Bloedverwant.
parsie = (a)parecer. Verschijnen.
pasa, passa = passar. Passeren.
pasa. Mal. pasang. Monteren, zetten.
passa tempoe = passatempo.
Tijdverdrijf.
pasment. Ndl. passement.
paster = passaro. Vogel.
patjar. Mal. patjar. Balsemien.
pawang = pavdo. Pauw.
peccadoe = pecado. Zonde.
pedas = pedaco. Stuk.
pedra = pedra. Steen.
pees = peixe. Vis.
pega = pegar. Vangen.
peo = pê. Voet.
perdoea = perddo, perdoar.
Vergiffenis, vergeven.
pertoe = perto. Dichtbij.

piedie = pedir. Vragen.
piepienjoe = pepino. Komkommer.
pimenta = pimenta. Peper.
pitja = fechar. Sluiten.
poderoso = poderoso. Machtig.
podie = poder. Kunnen.
poekat. Mal. pukat. Visnet.
poma de terra. Fr. pomme de terre.
Aardappel.
poontoe = ponto. Punt, eindpunt.
poor, por = por. Voor, om te.
pons = pow. Put.
praefecto. Ndl. prefect. Hoofdambtenaar.
praesidente = presidents.
prata = prata. Zilver. '
principe = principe. Prins.
prinsoe. Ndl. prins.
proenta = perguntar. Vragen.
proet. Mal. purut. Ruw.
raaysoe = raiz. Wortel.
rakoelie = recolher. Vergaren.
rantjoe = rancho. Groep.
redie = rede. Net.
ree, rei = rei. Koning.
riba, rieba = riba. Boven.
roejadoe = rosado. Rose.

roendoendoe = redondo. Rondom.
roesa = rocar. Schuren.
rokkie. Ndl. rokje.
roostoe = rosto. Gelaat.
rooysoe = roxo. Purper.
ropa = roupa. Kleding.
rottang. Mal. rotan. Wandelstok.
saay = sair. Weggaan.
sabeer = saber. Weten(schap).
sabrojoe = saboroso. Smakelijk.
sal = sal. Zout.
salta = saltar. Springen.
sapatoe = sapato. Schoen.
sapatoe. Mal. sepat. Wrang.
seen, seeng = sem. Zonder.
sees = seis. Zes.
sepultoera = sepultura. Graf.
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sero. Mal. sero. Fuik.
sidade, siedadie = cidade. Stad.
sierbies = servir-se. Dienen.
sinjoor = senhoor. Heer.
sirbidoor = servidor. Dienaar.
skoeta = escutar. Luisteren.
so, soe, soea, soon = seu/sua. Zijn/haar.
soeasa. Mal. suasa. Metaallegering
van koper en zink.
soebie = subir. Bestijgen.
soempiet. Mal. sumpitan. Blaasroer.
soendal malang. Mal. sedap malam.
Tuberoos.
soestie = suceder. Gebeuren.
sol = sol. Zon.
someentie = semente. Zaad.
sonoe = sono. Slaap.
sorte, sortie = sorte. Soort.
spada = espada. Zwaard.
sprimie = exprimir. Uitpersen.
sta, ste = estar. Zich bevinden. (Duidt
actuele tijd aan.)
takoe. Ndl. tak.
tambang, tambeen = tamb6m. Ook.
tara, tarra = (en)terrar. Begraven,
verbouwen.

teen, teeng = tern. Er is/er zijn;
hij/zij heeft.
tempoe = tempo. Tijd.
terra = terra. Land, aarde.
thesoureir. Ndl. thesaurier.
tiger = tigre. Tijger.
tira = tirar. Plukken, weghalen.
tjampaka. Mal. tjempaka.
Bloesemstruik.
tjang = chdo. Bodeen.
tjapeo = chapêu. Hoed.
tjegga = chegar.Aankomen.
tjeroe = cheiro. Geur.
tjielie. Ndl. Chili. Spaanse peper.
tjirojoe = cheiroso. Geurig.
tjoera = chorar. Wenen.
tjoma = chamar. Roepen.
todo, toedo, toedoe = todo. Geheel.
tokka = tocar. Aanraken.
trees = tres. Drie.
trejie = treze. Dertien.
triemie = tremer. Beven.
troekoe = trocou. Hij/zij wisselde(n).
troon, troong. Mal. terung. Aubergine.
zeida. Ndl. zijde.

Kort taalkundig commentaar
Het is niet eenvoudig een taalkundig commentaar op deze complexe
tekst to schrijven, daar men er zowel Portugees, Maleis als Nederlands
voor moet kennen. Maar in een artikel voor een tijdschrift dat zich
vooral op letterkunde richt, is een taalkundig commentaar van ondergeschikt belang, zodat ik het kort en summier zal houden.
De in dit artikel afgedrukte Malugese tekst bevat een groot aantal
ongelijksoortige ingredienten in zowel spelling, syntaxis als woordmateriaal. De spelling werd voornamelijk op het Nederlands gebaseerd,
de syntaxis werd sterk door het Maleis beinvloed, en in de woordenschat treft men naast Portugees ook veel Maleise en Nederlandse elementen aan, alsmede enkele woorden uit Indiase talen, het Arabisch en
zelfs het Japans.
Voor spelling en vocabularium verwijs ik eenvoudigweg naar de bij112

gevoegde woordenlijst, waar ik terloops bijzondere aandacht vestig op
de werkwoorden droemi (dormir), waarin het Nederlandse dromen vermoedelijk heeft doorgewerkt; en op pitja (fechar), waarin de bekende
Maleise afkeer van def valt waar te nemen.
De hoog-Portugese vrouwelijke substantiva op -a hebben die -a in het
Malugees meestal behouden, met als opvallende uitzonderingen agoe
(dgua) en cajoe/kajoe (casa). De mannelijke substantiva op -o kregen overal de spelling -oe, met als enige uitzondering boefra (bfifalo). Het zelfstandig naamwoord kooyeer wordt zowel in de Nederlandse als in de Maleise kolom met leder/kulit vertaald, maar het is mij niet duidelijk hoe het
hoog-Portugese woord couro de vorm kooyeer heeft kunnen opleveren.
Liever breng ik het woord in verband met cueiro (luier). De in het
verhaal genoemde kalzang kooyeer zou dan de typisch Mardijker, pofbroek kunnen zijn, die door F. de Haan in zijn Oud Batavia (p. 398 van
de 2e druk) met de term muggenbroek wordt aangeduid.
Het Portaleis was een taal van infinitieven, waar men al naar behoefte een persoonlijk voornaamwoord bij kon plaatsen: eo (ik), elle/ella
(hij/zij), illoter (zij). In het Portugees kent men werkwoorden van drie
vervoegingen, met infinitieven op respectievelijk -ar, -er en -ir. In de
tropen was de eind-r verloren gegaan. De in het verhaal voorkomende
werkwoorden horen overwegend tot de eerste vervoeging, bijvoorbeeld
anda, compra, discansa. Tot de tweede vervoeging horen bebe, koree, morree, en de gesubstantiveerde infinitief sabeer. Tot de derde vervoeging
horen: biestie, droemi, piedie, saai, sirbies, soebie en sprimie. Een aantal
werkwoorden uit de tweede vervoeging werd naar de derde verschoven: ientiendie, irgie, kriesie, nassie, parsie, podie, rakoelie, soestie en triemie.
Enkele niet-creoolse werkwoordsvormen doen veronderstellen dat
het tekstfragment oorspronkelijk in het officiele Portugees was geschreven, en in een mondelinge overlevering van vele decennia zijn uiteindelijke Malugese vorm gekregen heeft. Die hoog-Portugese elementen zijn
onder andere de tegenwoordige deelwoorden martjando en passando; de
verleden deelwoorden moeladoe en oendidoe; de slot-s bij inclinous en
sierbies (servir-se), die op het reflexieve voornaamwoord se teruggaat; en
de vormen inclinous (inclinou-se) en troekoe (trocou), die op de derde persoon enkelvoud van de Preterite Definido (Passé Defini) teruggaan.
Aan de neutrale infinitieven kon men in het Portaleis naar believers
verschillende tijdscategorieen geven door er tijdsaanduidende markeerders bij te plaatsen, namelijk ste/sta (estar) voor de actualiteit; ja voor
het verleden, en to/logo voor de toekomst. Een frequentatieve nuance
verkreeg men door de infinitief een keer te herhalen : bira bira, brienka
brienka, olla olla. Dit laatste procêdê gaat op het Maleis terug.
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De werkwoordsvorm teen(g) (tem heeft zowel de betekenis van het
koppelwerkwoord zijn (esta teeng loegaar oendie [. . .]), als van het zelfstandige werkwoord zijn = zich bevinden (ille proenta noe kal loegar ille
teeng). Als relict uit de hoog-Portugese fase laat teeng zich ook een keer
registreren als hulpwerkwoord van tijd: oeng cobra grandie teeng alle
denter se oendidoe. Verder betekent het ook nog hebben/bezitten : lansa
koempriedoe 1. . .1 teeng soea koonteentie.
Het werkwoord pas(s)a gaat in de eerste plaats terug op het hoogPortugese passar = passeren; maar ook op het Maleise pasang = monteren.
Een vergelijkbaar Portugees-Maleis homoniem is sapatoe, dat zowel
schoen (Port. sapato) als zuur (Mal. sepat) betekent. De bekende kembang
sepatu (hibiscus) words dan ook ten onrechte als schoenenbloem vertaald,
wat iedereen kan beamen die wel eens de wrange hibiscusthee heeft
gedronken.
Het persoonlijk voornaamwoord van de eerste persoon is in hoogPortugees eu (ik). Voor de term met mij gebruikt die taal de merkwaardige vorm comigo, die teruggaat op het (vulgair) Latijnse cum mecum.
Het Malugees gebruikt voor ik het woord eo. De vorm comigo werd
verworpen; daarvoor in de plaats treft men in het tekstfragment de
term koen eo (met ik) aan.
Het hoog-Portugese voorzetsel para (voor/om te) heeft in dit fragment
overal plaats gemaakt voor por, als poor geschreven. Het is niet onmogelijk dat dit onder invloed van het Franse pour gebeurd is. Enkele voorbeelden daarvan zijn:
alber boong poor kima
camija groos poor koesier
grande cobisojoe poor panja aloen
koeja
karbang fienjoe poor roesa deentie

een goede boom voor brandhout
een grof koetsiershemd
een groot verlangen iets te gappen
fijne kool om de tanden mee te
schuren

In neutraal verband worden de substantiva, zowel in het enkelvoud als
in het meervoud, in hun enkelvoudige vorm gebruikt. Wanneer men
echter nadrukkelijk een meervoud op het oog heeft, herhaalt men het
woord een keer: alber alber (bomen), froeta froeta (fruit). Ook dit procêdê
is aan het Maleis ontleend.
In het hoog-Portugees kent men zowel mannelijke als vrouwelijke
zelfstandige naamwoorden, en de erbij gebruikte bijvoegelijke naamwoorden moeten dienovereenkomstig in hun mannelijke of vrouwelijke vorm gezet worden. Het Portaleis heeft de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke vormen verloren, zij het met behoud van een
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aantal grillig gebruikte relicten van het hoog-Portugese model. Het Lusitaanse normbesef schrikt bij combinaties van mannelijk gevormde
adjectiva bij vrouwelijke substantiva, als: toedoe Banda, lansa koempriedoe, aloeng bees; of omgekeerd : aloenga dossie.
Het bezittelijk voornaamwoord van de eerste persoon, mijn, is in het
hoog-Portugees meu bij mannelijke substantiva, en minha bij vrouwelijke. Van de derde persoon zijn die vormen (zijn/hoar) respectievelijk
seu bij mannelijke substantiva, en sua bij vrouwelijke. In de onderhavige
tekst treffen wij mienja aan voor de eerste persoon, en so, soe, soea, soon
voor de derde. Mienja en soea gaan terug op de vrouwelijke vormen
minha en sua; en so, soe, soon op de mannelijke vorm seu. Voor hoogPortugese normen is het combinatiepatroon van in oorsprong mannelijke substantiva met vrouwelijke persoonlijke voornaamwoorden dramatisch in gevallen als: mienja Sinjoor (mijn Heer), mienja peccadoe (mijn
zonde), soe moleer soea paay (zijn schoonvader). Hoe arbitrair de vormen
soe en soea gebruikt worden, blijkt uit de wêl correcte combinatie : soea
moleer soe paay (zijn schoonvader), die men eveneens in deze tekst aantreft. Het in het verhaal gebruikte bezittelijke voornaamwoord van de
derde persoon (hun) is dieter soe of illoter soea (hun, z'n) : illoter soea cabessa
(hun hoofd); dieter soea tjapeo (hun hoed).
Even grillig als soe/soea wordt ook het onbepaalde lidwoord een gebruikt, dat in het hoog-Portugees urn (mnl.) en uma (vrl.) luidt. Daarvan
komen in de tekst de derivaten oen, oeng en oenga voor: oen poos (een
put), oen spada (een zwaard), oeng caballoe (een paard), oeng kriansa (een
kind), oenga sepultoera (een graf).
In de syntaxis is het Maleis voortdurend werkzaam. Daarvan volgen
nu enkele voorbeelden, die voor iedere kenner van het Maleis herkenbaar zijn:
bira bira coorpoe
brienka brienka oloe
esta alber alber soea froeta
noe camianjoe amoes bandoe

zwieren
lonken
het fruit van deze bomen
aan weerszijden van de weg

In de vormen boenitoe oeng caballo (een mooi paard), en boenieto oen
horlogie (een mooi horloge) lijkt het tussengevoegde element oen(g) niet
terug to gaan op het Portugese lidwoord um, maar op het Maleise
partikel jang. De Maleise syntaxis staat ook heel dicht op de achtergrond
van de volgende twee zinnetjes, die de meest hybridische uit het hele
tekstfragment zijn. Ik citeer het Maleis in de verhollandste spelling van
de Nieuwe Woordenschat:
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esta alber alber kie
teen poor loemia,
soea froeta poddie
botta sal.

nama darie poon pohon
njang iekot selaga
boea boean bolee
doe taroe garam.

op de vruchten van
de hierna to noemen
bomen kan men zout
strooien (= inzouten).

alber alber die kel
soea froeta podie
sprimie ajietie.

poon pohon darie
boeanja njang die
pras mienjak.

de bomen uit wier
vruchten olie geperst
kan worden.

Ook bij de samengestelde woorden zijn de toegepaste proade's grotendeels aan het Maleis ontleend. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

alber foela foela
alberjamboe agoe roejadoe
alber limaang dossie
alber manga kambrang
kalzang kooyeer
katjang baar
koos zeida
Paster soe kajoe
pedas tjang

bloesemboom
rozewater-mangaboom
zoete-citroenboom
garnale-mangaboom
lederen ( ?) broek
aardnoot, pinda
zijden kous
vogelnest
stuk grond, perceel

Daarnaast vindt men echter ook voorbeelden volgens het hoog-Portugese procedê :

alber de canarie
cajoe de rei
commandoor die tjang
figoe di ree
gesper die diamantie
gesper die sapatoe
orta di betel
rantjoe die alber
rokkie die zeida
toedoe laay die alber

kanarieboom
koningshuis, paleis
landheer
pisang radja (koningsbanaan)
diamanten gesp
schoengesp
betel-tuin
boomgroep
zijden rok
allerlei bomen

Een mengvorm, tenslotte, waarin men Nederlandse en Portugese woorden in towel Maleise als Portugese syntaxis gerangschikt vindt is :

rokkie pasment die orie
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een rok met goud-passement

Met deze paar opmerkingen hoop ik aangegeven to hebben hoe ingewikkeld deze tekst in elkaar zit, en hoe onontwarbaar de verschillende
talen erin verstrengeld zijn. Ik heb slechts een paar fenomenen ter
orientatie aangestipt. Een uit een Malayist, een Neerlandicus en een
Lusitanist gevormde werkgroep zou een taalkundig belangrijke publikatie over het materiaal van de Nieuwe Woordenschat kunnen samenstellen. Ook zouden zij een onderzoek kunnen instellen naar de herkomst en de literaire traditie van het bier aangehaalde tekstfragment.
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Pieter Brooshooft (1845-1921)
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Het toneelstuk Arm Java van
Pieter Brooshooft*
Een literair pleidooi voor de ethische politiek

REGGIE BAAY

In 1906 schreef Pieter Brooshooft Arm Java: een drakerig toneelstuk dat
handelt over een lokale opstand op Java, en waarin een baatzuchtig
Europees bestuur, islamitisch geloofsfanatisme en de liefde tussen een
jong, rechtvaardig Europees bestuursambtenaar en een Javaanse regentsdochter de belangrijkste motieven vormen. Henri Brondgeest,
leider van het gelijknamige, destijds vrij gerenommeerde toneelgezelschap, had de schrijver in eerste instantie toegezegd het stuk to willen
opvoeren, maar zag bier na enige tijd vanaf. 'Vanwege de inhoud van
het stuk' zou hij als reden hebben opgegeven. 1 Aangenomen mag worden dat Brondgeest bijtijds inzag dat opvoering van dit drakerig toneelstuk over 'Indische toestanden' commercieel wel een groot fiasco moest
worden. Het stuk zou daarna in de vergetelheid raken; het zou nooit
worden opgevoerd, nooit worden uitgegeven, en slechts als handschrift
bewaard blijven.2
Naast Arm Java schreef Brooshooft ook ander literair werk. Werk, dat
overigens wel werd opgevoerd en/of gepubliceerd, maar dat kwalitatief
vrijwel niet boven het niveau van Arm Java uitsteekt. Hij was dan ook
een schrijver van de derde, hooguit tweede garnituur. Hij had wel
schrijfkwaliteiten, maar die lagen op het terrein van de journalistiek.
Brooshooft was in de eerste plaats journalist, 'Indisch' journalist. En in
deze hoedanigheid heeft hij jarenlang zijn opvattingen over het Nederlandse koloniale beleid in Indie uitgedragen. Zijn scherpe pen, zijn analytisch vermogen en — vooral — zijn onverzoenlijke houding maakten
hem in de tweede helft van de negentiende eeuw tot een van de meest
vooraanstaande critici van dit beleid.
Brooshooft was als journalist een belangrijk pleitbezorger van de zogenaamde 'ethische richting'. Een richting die zich rond 1900 beijverde
voor een nieuwe, rechtvaardiger koers in de Nederlandse koloniale poli-
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tiek in Indie. Rechtvaardiger, vooral ten opzichte van de autochtone
bevolking van de kolonie.
Bezien we het toneelstuk Arm Java tegen deze achtergrond, dan blijkt
dat het stuk meer is dan een drakerig toneelstuk over 'Indische toestanden'.
Pieter Brooshooft werd geboren op 18 oktober 1845 in het Zuidhollandse dorpje Giessendam. Na het gymnasium doorlopen te hebben, liet hij
zich in 1864 inschrijven als rechtenstudent aan de universiteit in Leiden.
Tijdens deze studie bleek zijn interesse meer en meer uit te gaan naar de
journalistiek en de letterkunde. In deze volgorde. Direct na beeindiging
van zijn rechtenstudie, in 1874, ging hij dan ook in de journalistiek. In
Nijmegen werkte hij eerst twee jaar bij het Nijmeegsch Nieuwsblad en bij
het letterkundig tijdschrift Onze Tolk om vervolgens, in 1876, bij het
vrijzinnige weekblad De Liberaal te gaan werken. Uit deze jaren dateert
ook zijn eerste literaire werk. In 1874 verscheen zijn Academische Dissolvingviews, een bundel schetsen a la Hildebrand en Kneppelhout, handelend over het studentenleven. Het zijn vreemd genoeg deze schetsen
geweest, die Brooshooft naar de kolonie brachten. De uitgever Prins van
de Semarangse firma Van Dorp & Co., eigenaar van de Semarangsche
Courant, dichtte hem namelijk na lezing van de bundel niet geringe
literaire kwaliteiten toe, hetgeen voor de uitgever een belangrijke reden
was om de schrijver het hoofdredacteurschap van zijn krant aan te
bieden. Hoewel zijn kennis van Indie en koloniale zaken op dat moment bijzonder beperkt was, accepteerde Brooshooft het aanbod, en
vertrok hij in juli 1877, bijna 32 jaar oud, naar Nederlands-Indie.
Eenmaal werkzaam als hoofdredacteur van de Semarangsche Courant,
ontwikkelde hij zich opvallend snel tot een kundig politiek journalist
met een scherpe, vaak zelfs venijnige pen, die in zijn krant duidelijk
stelling durfde te nemen tegen de in de kolonie heersende toestanden.
Toen Brooshooft in Indie aankwam, voltrokken zich daar juist een aantal belangrijke veranderingen.
In 1870 was er met de twee deelwetten van de toenmalige minister
van kolonien, De Waal, min of meer een einde gekomen aan het door
velen zo verfoeide cultuurstelsel. En hiermee werd de kolonie na een
lange periode van staatsmonopolie eindelijk opengesteld voor de Europese particuliere ondernemers. Dit betekende een flinke economische
injectie. De door deze 'particulieren' meegebrachte know-how, het meegebrachte kapitaal, het vruchtbare land, het grote reservoir aan goedkope arbeidskrachten en de verbeterde exportfaciliteiten — met name

120

door de opening van het Suezkanaal — zorgden namelijk voor een
flinke economische groei. Zo was bijvoorbeeld de totale produktie van
tropische landbouwgewassen tussen 1870 en 1877 enorm toegenomen:
in geld uitgedrukt een toename van meer dan 100%! 3
Was er in dit opzicht reden tot optimisme voor de Europese ingezetenen van Nederlands-Indie, in een ander opzicht was dit allerminst het
geval. Het opperbestuur over de kolonie was en bleef immers voorbehouden aan 'Den Haag', waar men het standpunt huldigde dat de kolonie baten moest opbrengen. Door de geleidelijke afschaffing van de
gouvernementscultures en vooral door de koloniale machtsuitbreiding
in de archipel (de 'pacificatie' van de gewesten buiten Java) liepen deze
baten echter schrikbarend snel terug. De als gevolg van de pacificatiepolitiek in 1873 uitgebroken, geldverslindende Atjeh-oorlog leidde er
vervolgens toe dat de kolonie in 1877 meer geld kostte dan zij opbracht.
In deze nieuwe situatie was de Nederlandse regering zeker niet bereid
financieel bij te springen. Uitgaande van de opvatting dat Indie geld
moest opbrengen en in geen geval geld mocht kosten, besloot zij dan
ook tot forse bezuinigingen in combinatie met extra (hoge) belastingen.
En dit terwijl aan de meest elementaire behoeften van Indie zelf volledig werd voorbijgegaan.
Dit financieel-economisch beleid was uiteraard vele Europeanen in
Indie een doom in het oog. Een niet minder belangrijke bron van
onvrede vormde hetfeit dat hun stem in het moederland volledig werd
genegeerd. Van politieke medezeggenschap was geen sprake : er was
geen stemrecht, er bestond geen vertegenwoordigend lichaam en er
was een verbod op vereniging en vergadering van politieke aard. Om
uiting te geven aan bepaalde grieven en verlangens hadden zij slechts
de beschikking over het weinig effectieve recht van rekestreren en
— vooral — de Indische pers. Deze had zich na de versoepeling van het
drukpersreglement in de jaren vijftig in korte tijd ontwikkeld tot een
kritisch nieuwsmedium en klankbord van de na 1870 snel groeiende
groep Europeanen.
Uiteraard had niet alleen de Europese gemeenschap in Indie reden
tot klagen, maar ook — en zeker niet in de laatste plaats — de autochtone bevolking. Haar situatie was in deze periode verre van rooskleurig.
Zo was de inlandse landbouwproduktie sterk achtergebleven bij de forse
bevolkingsgroei, wat in de praktijk leidde tot een toenemende verarming van de bevolking. Naast de eigen vaak zeer bescheiden landbouwopbrengst moest zij zien te leven van de verhuur van land en/of
arbeidskracht aan de Europese ondernemer. Toen dan ook aan het begin van de jaren tachtig de economische recessie intrad als gevolg van
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de landbouwcrisis, was zij daarvan het grootste slachtoffer. De negatieve
effecten van de crisis werden immers door de Europese ondernemers
zoveel mogelijk afgewenteld op de bevolking. Er werden niet alleen
(nog) lagere lonen uitbetaald, maar er was ook steeds minder gelegenheid om geld te verdienen. Het betekende een snelle verslechtering van
haar toch al miserabele situatie. Desondanks bleef ook haar de onbillijke belastingpolitiek van de regering niet bespaard. Diezelfde regering
deed daarentegen nauwelijks lets voor de ontwikkeling en het welzijn
van de inheemse bevolking van wie zij zoveel belasting hief. Onderwijs
en medische zorg bijvoorbeeld waren vrijwel uitsluitend een zaak van
goedwillende, idealistische particulieren die dit veelal, zo goed en zo
kwaad als het ging, uit eigen middelen moesten zien te financieren.
In de Semarangsche Courant fungeerde Brooshooft al gauw als spreekbuis
van de ontevreden Europeanen. Enige weken na aankomst publiceerde
hij bijvoorbeeld al een serie artikelen, waarin hij de bestaande financiele
verhouding tussen Nederland en Indie fel kritiseerde. 4 Na een historisch
overzicht, waarbij hij en passant 'voorrekende hoe en hoeveel het moederland tot dan toe al onrechtmatig uit de kolonie had verkregen, concludeerde hij bitter dat de bestaande financiele verhouding tussen het
moederland en de kolonie nog steeds 'eene exploitatie van het laatste
ten behoeve van het eerste' was.'
De staatkundig onrechtmatige financiele verhouding tussen Nederland en Indie zou Brooshooft in zijn eerste Indische jaren sterk blijven
bezighouden. Als redacteur van respectievelijk de Semarangsche Courant
(van 1877 tot 1880) en de Soerabaja Courant (van 1880 tot 1884) zou hij
veelvuldig en onverbloemd zijn verontwaardiging hierover uiten. Hierbij gold zijn ergernis ondubbelzinnig de Nederlandse regering die, zoals
hij zei, Indie wenste te blijven beschouwen als wingewest in plaats van
een 'geemancipeerd' Indie. Onder dit laatste verstond hij een Indie met
financiele en (gedeeltelijke) wetgevende zelfstandigheid, overigens met
behoud van een goede band met het moederland. Hieraan verbond hij
echter wel de eis van restitutie : de teruggave van in ieder geval een deel
van de, zoals Brooshooft dit zo kernachtig placht uit te drukken, 'in het
verleden door het moederland geroofde miljoenen', om hiermee eindelijk eens een begin te maken met de ontwikkeling van Indie zelf.
Rond 1887 is er echter opeens een opvallende verschuiving in Brooshoofts opvattingen merkbaar. Was hij voorheen vooral begaan met de
belangen van de Europese kolonisten, en het onrecht dat hen werd
aangedaan, nu kwam hij tot de overtuiging dat met name de autochtone
bevolking van Indie het kind van de rekening was. Als belangrijke 'eye-
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opener' fungeerde hierbij de 'Tjiomas-affaire', een uit 1885 daterend conflict tussen het Gouvernement en de eigenaar van het particuliere landgoed 'Tjiomas' op West-Java. Deze landeigenaar werd beschuldigd van
knevelarij van de op het landgoed wonende inlandse bevolking. Brooshooft, die inmiddels in 1887 in dienst was getreden van het toonaangevende Semarangse dagblad De Locomotief, onderzocht deze zaak en
deed hiervan verslag in de krant. Door de Tjiomas-affaire werd hij
geconfronteerd met de erbarmelijke sociaal-economische situatie van de
autochtone bevolking. Dit trof hem in zijn rechtsbesef en vormde het
begin van zijn ontwikkeling tot koloniaal-politiek ethicus. Zijn conclusie in de zaak 'Tjiomas' was in ieder geval opmerkelijk : volgens hem
was niet alleen de landeigenaar schuldig (de aanklacht bleek terecht),
maar OOk de regering. Zij immers legde de inlandse bevolking wel
extreem hoge belastingen op, maar onttrok zich aan nagenoeg alle hieraan verbonden verplichtingen. Zelfs aan de meest elementaire. In De
Locomotief van 6 augustus 1887 schreef hij:
I.. .1 dat derhalve bescherming van die inlanders tegen willekeur en onrecht niet is een donquichotterie, maar ernstige
plicht der Regeering [. . .1.
Brooshooft zou zijn grote verontwaardiging over de penibele situatie
waarin de inheemse bevolking zich be yond : 'als slachtoffer van enerzijds
het baatzuchtige Gouvernement en anderzijds de baatzuchtige particuliere ondernemer', veelvuldig onder woorden brengen. Vanaf het einde
van de jaren tachtig richtte hij zich als hoofdredacteur van De Locomotief
in toenemende mate op de belangen van de autochtone bevolking.
Naast talloze artikelen in De Locomotief schreef hij brochures om zijn
ethische opvattingen ook in het moederland to verspreiden. Zo stuurde
hij in 1888 zijn Memorie over den toestand in Indie naar Nederland. 6 Deze
Memorie was in feite een felle aanklacht. Niet alleen tegen de gevoerde
belastingpolitiek in Indie in het algemeen, maar vooral tegen de zeer
onrechtvaardige behandeling die de inlandse bevolking hierbij ten deel
viel. Met een veelheid aan gegevens en cijfermateriaal schilderde hij de
enorm hoge belastingdruk op de inlander en wees hij op de noodzaak
van verandering. De sterk toenemende verpaupering onder de inheemse
bevolking die hij om zich heen constateerde, deed hem in zijn Memorie
onder meer dreigend uitroepen:
Zoo wiegt zich ook in steden als Londen, Parijs, Amsterdam, de
bezittende klasse in slaap bij de vroolijke bedrijvigheid in de
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straten, niet willende beseffen dat daarachter nijpende ellende
is verborgen, die zich eenmaal met de gulzige wreedheid van
onthouding zal werpen op den overvloed der gegoeden.7
In 1901, toen hij enkele maanden in Nederland verbleef, zou Brooshooft
wederom een poging doen om de publieke opinie in het moederland
voor de ethische opvattingen te winnen. Met het oog op de komende
kamerverkiezingen van dat jaar schreef hij namelijk de brochure: De
ethische koers in de koloniale politiek. 8 Helder en overzichtelijk schetste hij
hierin een door hem gewenst koloniaal hervormingsprogram, dat
bovendien vrijwel volledig werd onderschreven door enkele vooraanstaande Nederlanders die alien een 'nieuwe' richting met Indie uit
wilden. In dit verband sprak hij van een 'ethische beweging' en een
'ethische politiek'. En onder 'ethisch' verstond hij :
[.. .1 dat de baatzuchtige neiging van onze staatkunde om de
kolonien voor de kas van den staat of van den particulier te
exploiteren, dient plaats te maken voor een staatkunde van zedelijke verplichting.9
Typerend was wat Brooshooft verder over die zedelijke verplichting
opmerkte:
Wat ons moet nopen tot plichtsbetrachting tegenover Indie is
de beste der menschelijke neigingen: het rechtsbewustzijn, het
gevoel dat wij den, tegen zijn wil, van ons afhankelijk geworden Javaan het beste moeten geven wat wij voor hem hebben,
de edelmoedige drang van den sterkere om den zwakkere
rechtvaardig te behandelen.10
Deze paternalistische houding was kenmerkend voor Brooshooft als
ethicus, evenals het feit dat hij zich in zijn strijd voor de inlandse bevolking niet zozeer richtte tegen de particuliere ondernemer, maar tegen
de staat, de regering die de plicht had de bevolking te beschermen,
onder meer tegen deze particuliere ondernemer. Voor Brooshooft als
journalist betekende deze overtuiging een voortdurend pleiten voor
overheidsmaatregelen ter verbetering van de situatie van de inheemse
bevolking. De belangrijkste hiervan waren: drastische vermindering van
de belastingdruk, stimulering van de landbouw, aanleg en verbetering
van irrigatiewerken (om de sterk bij de bevolkingsgroei achtergebleven
produktie van rijst te verhogen), behoorlijke betaling van arbeid, forse
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uitbreiding van onderwijs en medische zorg en participatie in het Binnenlands Bestuur.
Brooshooft zou deze ethisch-politieke visie jarenlang consequent uitdragen. Dit droeg er voor een belangrijk deel toe bij dat er na de eeuwwisseling een klimaat ontstond, waarin de ethische opvattingen geleidelijk ingang vonden. In dit opzicht was hij een wegbereider voor hen die
deze opvattingen in het Nederlandse parlement vertegenwoordigden,
zoals de bekende mr. T.Ch. van Deventer (die Brooshooft persoonlijk
goed kende), het socialistisch kamerlid Van Kol en oud-GouverneurGeneraal Pijnacker Hordijk.
De betekenis van de 'ethici' — de naamgeving is van Brooshooft — is
niet onbelangrijk geweest. Voortdurend hamerend op het belang van
koloniale hervormingen, wisten zij hun stempel te drukken op het
Nederlandse beleid ten aanzien van Indie aan het begin van deze eeuw.
Van de journalist en ethicus naar de schrijver Brooshooft is een vrij
grote stap. Zoals al eerder gezegd, heeft Brooshooft zich naast de journalistiek ook altijd beziggehouden met de letteren. En zo knap en venijnig
hij als journalist soms kon zijn, zo oppervlakkig en gezapig was hij
veelal als literator. Hij schreef onder andere gedichten, schetsen, verhalen, romans en toneelstukken. Werk dat zonder uitzondering van
middelmatige kwaliteit is en in veel gevallen geschreven is in de idealistische literatuurtraditie van vOOr 1880. De voor deze traditie zo kenmerkende romantische gegevens en (vaak nadrukkelijk aanwezige)
moraliserende tendens komt men in zijn oeuvre voortdurend tegen.
De letterkundige vernieuwingen die zich in zijn tijd in het moederland voordeden, gingen geheel aan hem voorbij. Uit literaire recensies
die hij zo nu en dan voor de krant schreef, blijkt bijvoorbeeld dat voor
hem de Tachtigers en de Naturalisten niets anders deden dan zich
schuldig maken aan respectievelijk onbegrijpelijke nieuwlichterij en
egotisme. Zo omschreef hij de poezie van Willem Kloos eens als: 'Kostbare staaltjes van die afdwalingen van den menschelijken geest. Onbegrijpelijke, hortende en stotende volzinnen, schijnbaar diepzinnige,
maar ten eenenmale onverklaarbare denkbeelden [. . .1' " En over Lodewijk van Deyssel was hij nog minder te spreken. Over diens Een liefde
wenste hij slechts op te merken: 'De roman "Een liefde" is een groote
aanwinst voor de kuf- en bordeelliteratuur.'12
Naast een nogal beperkte literatuuropvatting, had Brooshooft zelf ook
nauwelijks literaire aspiraties. Voor hem was het schrijven van literair
werk in de eerste plaats een ontspanning, bedoeld als afleiding na of
naast zijn journalistieke bezigheden. En dat is goed te merken: veel van
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Brooshooft (midden met snor) omringd door vrienden en medewerkers (plus aanhang)
van De Locomotief. Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van zijn afscheid in 1903.
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zijn werk is dan nog wel vlot geschreven, maar mist vaak — in alle
opzichten — enige diepgang.
Een enkele maal beschouwde hij het schrijven echter niet als Touter
ontspanning, maar probeerde hij de letteren te gebruiken om zijn opvattingen over de Nederlandse koloniale politiek in Indie uit te dragen. Hij
deed dit onder andere in een bijtende satire en in een tweetal feuilletons, die respectievelijk in de Soerabaja Courant en De Locomotief verschenen." Curieus is in dit verband zijn toneelstuk Arm Java. Curieus,
vanwege de bijzonder nadrukkelijke politieke tendens.
Brooshooft schreef het stuk in 1906, nadat hij zijn journalistieke carriêre in Indie had afgesloten en in 1904 definitief was teruggekeerd
naar Nederland. Zijn terugkeer betekende geenszins dat hij zijn inspanningen om de ethische ideeen te propageren staakte. Hoewel er na 1900
sprake was van een veranderende instelling van het moederland ten
opzichte van de kolonie — in de troonrede van 1901 werd er voor het
eerst gesproken van een 'zedelijke verplichting' en in 1902 werd begonnen met een onderzoek naar de slechte sociaal-economische situatie
van de inlandse bevolking — was dit voor Brooshooft slechts een marginale verandering. Hij bleef dan ook, wanneer hij daartoe de kans had,
doorgaan met zijn strijd voor de 'echte' ethische politiek. Hij deed dit als
journalist onder meer in het Nederlandse dagblad De Telegraaf en de
Nederlandse tijdschriften De Beweging en De XXe Eeuw. Maar ook een
maal als schrijver, met zijn toneelstuk Arm Java.
De artistieke waarde van het stuk is gering. Het heeft een eenvoudige,
doorzichtige intrige en een sterk schematische opbouw. Verder zijn de
dialogen op veel plaatsen ronduit zwak. De artisticiteit is in het stuk
duidelijk van ondergeschikt belang. Het gaat vooral om de strekking, de
tendens. Vandaar de schematische opbouw en de voorspelbare intrige.
Inhoudelijk is het overigen ^ zeer evident; thema, motieven, personages,
alles staat volledig in dienst van de 'ethische' boodschap. Maar dit is
tegelijkertijd de waarde van het toneelstuk: Arm Java is hierdoor een
tijdsdocument, een 'literair' pleidooi voor de ethische politick, waarbij
herhaaldelijk wordt verwezen naar personen en actualiteiten uit de
toenmalige koloniaal-politieke werkelijkheid.
Dit wordt zichtbaar wanneer het toneelstuk wordt gespiegeld aan die
toenmalige werkelijkheid (hierbij zal ik mij beperken tot enkele hoofdzaken). Eerst volgt nu echter de korte inhoud van het stuk.

Arm Java is een toneelstuk in vijf bedrijven. Het verhaal speelt ergens
op Java in de (gefingeerde) plaats Soekawangi, een afdeling van het
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(eveneens gefingeerde) district Djemarang. Hoofdpersoon is de gewetensvolle assistent-resident van Soekawangi, Ekker.
Als het stuk begint, bevindt Ekker zich in een moeilijk parket : ten
eerste vermoedt hij een broeiende opstand onder de arme, ontevreden
inlandse bevolking van zijn afdeling en ten tweede staat hij op zeer
gespannen voet met zijn superieur, de resident van Djemarang, Van
Beuningen. Daarentegen heeft Ekker een zeer goede verstandhouding
met de regent van Soekawangi, Raden Mas Adipati Tjondro Negoro, en
diens dochter Moertinah. Op haar is Ekker in stilte verliefd. Tegenover
de regent en zijn dochter lucht Ekker zijn hart over Van Beuningen.
Hem verwijt hij de bevolking uit te buiten door een onbillijk belastingbeleid te voeren om vervolgens door een hoge belastingopbrengst in de
gunst van het Gouvernement te komen. Bovendien zou hij zich doof
houden voor klachten van de bevolking en zou hij ambtenaren die het
niet zo nauw nemen met de rechten en belangen van de bevolking
voortdurend de hand boven het hoofd houden. Wanneer Ekker een
officiele aanklacht tegen Van Beuningen indient, wordt hij door het
Gouvernement ernstig terechtgewezen op grond van insubordinatie.
Dan stapelen de moeilijkheden zich op. Het inlands districtshoofd,
Djojo di Poero, heeft namelijk bevel gegeven de nog onrijpe padi op het
land van de bevolking te verwijderen om dit land vrij te maken voor de
suikerrietaanplant van een Europese suikeronderneming. Contractueel
huurt de onderneming het land gedurende een gedeelte van het jaar, en
de datum van de overeenkomst is onlangs ingegaan. Ekker is furieus.
Het betekent immers dat de oogst van de bevolking, het middel om te
overleven in het komende jaar, wordt vernietigd. Hij laat dan ook
onmiddellijk het verwijderen van de padi stopzetten. Daarop komt de
weinig sympathieke administrateur van de suikeronderneming, Van der
Grijp, zich beklagen. Schermend met de ingangsdatum van de contracten, eist hij het onmiddellijk gebruik van het land. Als Ekker het verantwoordelijke districtshoofd wil schorsen, wordt deze door Van Beuningen in bescherming genomen.
Intussen blijkt dat er onder de ontevreden bevolking inderdaad een
opstand tegen het westerse gezag wordt voorbereid. Tijdens een feest ter
gelegenheid van het veertigjarig ambtsjubileum van de regent van Soekawangi breekt de opstand uit. De opstandelingen staan onder leiding
van een islamitisch geestelijke, hadji Abdoellah Mahomed en Djojo di
Poero. Deze laatste heeft als belangrijk motief dat ook hij verliefd is op
de regentsdochter Moertinah. Door middel van de opstand wil hij zich
nu van Ekker, in wie hij een gevaarlijke mededinger ziet, ontdoen.
Alle aanwezige westerlingen worden gevangengenomen. Vervolgens
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wordt de stichting van een nieuw islamitisch rijk afgekondigd, waarbij
Djojo di Poero zich tot sultan laat uitroepen. Op voorspraak van de
regent van Soekawangi en Moertinah, die het westerse gezag trouw zijn
gebleven, wordt afgezien van executie van de gevangenen. Hun wordt
de kans geboden hun leven te redden door het christelijk geloof of te
zweren en zich te bekeren tot de islam. Van Beuningen wordt als eerste
voor deze keuze gesteld, maar hij weigert. Hierop wordt hij terechtgesteld. Vervolgens is Ekker aan de beurt. Wanneer de nieuwe sultan Ekker eigenhandig om het leven wil brengen, springt Moertinah tussenbeide. Juist op dat moment verschijnen de inmiddels gewaarschuwde
soldaten van het koloniale leger, die de opstandelingen overmeesteren.
Gouverneur-Generaal De Geus is in Soekawangi aangekomen om
persoonlijk een onderzoek naar het gebeurde in te stellen. En Ekker en
Moertinah zijn inmiddels overtuigd van hun liefde voor elkaar. Ekker
vreest echter dat zijn ambtelijke loopbaan is afgelopen; als verantwoordelijk ambtenaar is hij immers onkundig gebleven van de samenzwering tegen het westerse gezag.
Wanneer hij zich tegenover de Gouverneur-Generaal moet verantwoorden, wijst hij hem uitvoerig op de miserabele sociaal-economische
situatie van de bevolking, volgens hem de belangrijkste oorzaak van het
uitbreken van de opstand. Moertinah laat zich tegenover de GouverneurGeneraal in dezelfde bewoordingen uit. Bovendien wijst zij hem op de
kwaliteiten van Ekker als rechtvaardig en gewetensvol ambtenaar met
hart voor de bevolking en benadrukt zij de kwalijke rol van Van Beuningen. Haar woorden blijken hun uitwerking niet te missen. Ekker
wordt namelijk niet — zoals verwacht — ontslagen, maar bevorderd
tot resident van Djemarang. Als deze nieuwe resident tenslotte te kennen geeft in het huwelijk te willen treden met de regentsdochter Moertinah, juicht de Gouverneur-Generaal dit van harte toe. Dit is immers de
weg die men volgens hem moet inslaan in de kolonie, ook in het landsbestuur: een beter begrip en een betere verstandhouding tussen de
Europeaan en de inlander.
Wat uiteraard onmiddellijk opvalt in het stuk is de grote mate van
voorspelbaarheid. Dit geldt niet alleen voor de gebeurtenissen, maar
ook voor de personages. Heel duidelijk is dit het geval bij de hoofdpersoon Ekker. Met de koloniaal-politieke opvattingen van de schrijver
in het achterhoofd is in deze rechtvaardige en gewetensvolle assistentresident direct een schoolvoorbeeld van de ethicus a la Brooshooft te
herkennen. Ekker en de regentsdochter Moertinah vertegenwoordigen
in het stuk vanaf hun introductie de ethische opvattingen van de schrij-
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ver. En hij laat dit beide personages zo nadrukkelijk en vaak op zo'n
doorzichtige manier doen, dat Arm Java sterk het karakter vertoont van
een zogenaamd 'redeneerdrama'.
Ekker is in het stuk een Europees bestuursambtenaar die begrippen
als 'plicht' en 'rechtvaardigheid' ten opzichte van de inheemse bevolking hoog in het vaandel draagt. Hij is iemand die vecht tegen zijn
superieuren en de door hen gevoerde belastingpolitiek. lemand ook die
vecht tegen de particuliere ondernemer die zich ten koste van de bevolking tracht te verrijken. De ethicus is bijvoorbeeld duidelijk hoorbaar
tijdens het belastingconflict met Van Beuningen. Als de resident de
hoge belastingdruk op de bevolking tracht te rechtvaardigen met het
argument dat de I ndische schatkist leeg is, luidt Ekkers getergde reactie:
Ja! Nadat ze is leeggepompt door Nederland. Moet dan nu dat
arme volkje de schade dragen van de vroegere batig slot politiek,
onze bestuursfouten, onze Atjehoorlog 1. . .1 1 4
Ekker is ook degene die een direct verband legt tussen het gevoerde
beleid en de onvrede onder de bevolking. Na de opstand wijst hij de
Gouverneur-Generaal erop dat de bevolking in opstand is gekomen,
omdat zij ontevreden en verbitterd is. Vervolgens somt hij de oorzaken
van deze ontevredenheid en verbittering op:
Doordat het haar slecht gaat. Doordat onvoldoende wordt gezorgd voor hare welvaart, hare veiligheid, hare landbouw, hare
overige bestaansmiddelen. Doordat de Europeesche industrie
haren arbeid slecht betaalt en haar dikwijls slecht behandelt, en
doordat bij al deze ellende tOch hare belastingen tot het uiterste
worden opgedreven.15
Het is de ethische politiek in 'a nutshell' !
Ekker staat in Arm Java model voor de nieuwe, ethische koers in de
koloniale politiek. En zoals hij de nieuwe koers vertegenwoordigt, vertegenwoordigt zijn tegenpool, Van Beuningen, de oude, verwerpelijke
koers: die van het fiscaal belang. Duidelijk is dan ook de symboliek in
het feit dat deze resident (als enige) de flood vindt tijdens de opstand.
Ook Moertinah draagt in het stuk nadrukkelijk de ideeen van de ethische richting uit. Ten eerste belichaamt zij datgene wat deze richting beoogde ten aanzien van de ontwikkeling van de inheemse bevolking; zij
is een zeer ontwikkelde, geemancipeerde Javaanse, die in de gelegenheid is geweest om 'goed' onderwijs te volgen (zij is hiervoor zelfs in Ne-
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derland geweest). Bovendien brengt zij de ethische ideeen ook in praktijk. We zien haar in Arm Java namelijk als een jonge vrouw die werkt
aan de ontwikkeling en het welzijn van haar yolk door het geven van
onderwijs aan inlandse kinderen en het verlenen van hulp aan de bevolking in het plaatselijke hospitaaltje. Ook verbaal vertegenwoordigt
zij de ethische politiek. In haar opvattingen over het gevoerde beleid
staat zij op 66n lijn met Ekker. Zij staat dan ook pal achter hem in het
conflict met Van Beuningen. En zelfs tegenover de Gouverneur-Generaal
neemt zij geen blad voor de mond. Wanneer deze na de opstand ten
tonele verschijnt, wijst zij hem zonder enige terughoudendheid op het
falen van het beleid. Zij schildert hem de erbarmelijke sociaal-economische situatie van de bevolking : de armoede, het voedselgebrek, de
ellendige woonomstandigheden, het gebrek aan medische zorg en het
chronisch gebrek aan contant geld, waardoor de inlander gedwongen is
op een voor hem onvoordelige wijze zijn arbeid en — wanneer hij dat
bezit — zijn land aan de particuliere ondernemer te verhuren.
Ekker en Moertinah zijn degenen die in Arm Java nadrukkelijk wijzen
op het falen van het gevoerde beleid. En hoe noodzakelijk een koerswijziging is, bewijst de opstand van de arme, ontevreden bevolking. Het
tweetal kritiseert echter niet alleen, het geeft ook de te volgen koers, de
nieuwe richting aan. Moertinah bijvoorbeeld tracht de GouverneurGeneraal ervan te overtuigen dat, wil men in de toekomst voedselgebrek voorkomen, herziening van het landbouwbeleid een belangrijk
onderdeel van die nieuwe koers dient te zijn:
[. .] Had Nederland van de tallooze millioenen die het vroeger
door slecht betaalden arbeid van den Javaan tot zich heeft getrokken, steeds de helft besteed aan verbetering van den inlandschen landbouw, voorkoming van overstrooming, verbetering
van bevloeiing, vestiging van Javaansche volksplantingen in de
buitengewesten, in het leven roepen van Javaansche grootnijverheid en coOperatieven Javaanschen groot-landbouw, dan
zou Java zeker nog het driedubbele van zijn tegenwoordige
bevolking kunnen voeden.i6
Deze nieuwe koers, de ethische politiek, brengt ook een nieuwe instelling met zich mee. Een instelling, die in het stuk overduidelijk wordt gesymboliseerd door de liefde tussen Ekker en Moertinah: gelijkwaardigheid, in alle opzichten, tussen de Europeaan en de ontwikkelde inlander. Oftewel de ethische 'associatie-gedachte' ! Voor alle duidelijkheid
laat de auteur het de met onmiskenbaar ethische trekken gesierde Gouverneur-Generaal De Geus nog eens zeggen aan het einde van het stuk:
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I. . .J Niet alleen, meneer Ekker, dat ik geen bezwaar heb tegen
het aanknopen van banden tusschen mijne Europeesche en
hooge inlandsche ambtenaren, maar ik acht dit zelfs den weg
lien we uit moeten om de twee rassen, die elkander nog zoo
dikwijls miskennen, meer tot elkaar te brengen, en om den
ontwikkelden inlander meer en meer aandeel te geven in het
bestuur van zijn eigen land.' 7
De strekking van het toneelstuk Arm Java is duidelijk: het gevoerde
beleid is heilloos, tot falen gedoemd, en een koerswijziging in de richting van de ethische politiek is bittere noodzaak.
Ter ondersteuning van deze strekking komen er in het stuk vele
verwijzingen voor naar de toenmalige koloniaal-politieke realiteit. Verwijzingen op verschillende niveaus. Enkele van deze verwijzingen zou
ik hier nog even willen aanstippen.
Naast personages die een duidelijke symbolische functie hebben,
komen er in Arm Java ook personages voor die onmiskenbaar verwijzen
naar destijds bestaande personen. De regentsdochter Moertinah bijvoorbeeld vertolkt in het stuk een opmerkelijke rol. Als men enigszins op de
hoogte is van de gebruiken van de Javaanse adel, dan zal direct zijn
opgevallen dat haar optreden weinig in overeenstemming lijkt met de
werkelijkheid. Zij wordt immers opgevoerd als een zeer geemancipeerde regentsdochter, die niet blijkt te zijn uitgehuwelijkt, gestudeerd heeft,
zich als ongetrouwde vrouw vrijelijk beweegt tussen de mensen en zich
bezighoudt met sociaal werk. Verder heeft ze een duidelijk politick
standpunt ingenomen dat ze bovendien ook uitdraagt en tenslotte kiest
ze zelf haar echtgenoot die dan ook nog eens Nederlander en bestuursambtenaar blijkt te zijn. Kortom, in eerste instantie is men geneigd te
denken dat de auteur zijn fantasie hier de vrije loop heeft gelaten. Toch
is dit niet helemaal waar. Achter de figuur van Moertinah gaat namelijk
Kartini schuil, de dochter van de regent van Japara, die leefde van
1879 tot 1904. Hiervoor zijn in het stuk een aantal duidelijke aanwijzingen te vinden.
Kartini werd door de ethici op handen gedragen, omdat zij de personificatie was van een aantal belangrijke ethische idealen. Zij werd beheerst door het verlangen zich geestelijk te ontplooien teneinde haar
plicht te kunnen vervullen. En als haar plicht zag zij het werken aan de
ontwikkeling en het welzijn van haar yolk. De overeenkomsten met
Moertinah in Arm Java zijn opvallend. Bovendien komen er ook een
paar kleine, directe verwijzingen naar Kartini voor: evenals Kartini
stamt ook Moertinah uit het bekende adellijke geslacht van de Tjondro
133

Negoro's. Ook Moertinah's vader is, evenals de vader van Kartini, een
verlicht regent die zijn dochter in de gelegenheid heeft gesteld om een
Europese schoolopleiding te volgen. En, opvallend detail, evenals Kartini's broer, Kartono, studeert ook de broer van Moertinah medicijnen
in het moederland. Tenslotte lijkt ook het motief van de liefde tussen
Ekker en Moertinah terug te gaan op een ethische mythe uit die tijd:
Kartini's (vermeende) verborgen liefde voor een jong Hollands bestuursambtenaar.
Een ander opmerkelijk personage in Arm Java is Gouverneur-Generaal J.W. de Geus. Wat direct opvalt, is natuurlijk de naamsovereenkomst met de toenmalige Gouverneur-Generaal: J.B. van Heutsz (Gouverneur-Generaal van 1904 tot 1909). Op het eerste gezicht lijkt het wat
vreemd dat de auteur Van Heutsz, die eigenlijk vooral bekend is als
'Atjeh-bedwinger', voorstelt als een weliswaar barse, maar duidelijk van
ethische opvattingen getuigende Gouverneur-Generaal. Toch is dit niet
zo vreemd, want Van Heutsz had een aantal ideeen die zeker 'ethisch' genoemd konden worden. Ook hij wilde bijvoorbeeld uitbreiding en verbetering van het onderwijs voor de bevolking en verhoging van haar
welvaart. Hij meende echter dat rust en orde — zonodig verkregen met
geweld — hiervoor de eerste voorwaarden waren. Dit beeld zien we duidelijk terug in de omschrijving die Ekker in het stuk van De Geus geeft :
[.. .1 Als mensch heeft hij deernis met menschelijke ellende,
maar gelijk alle energieke mannen wordt hij als staatsman geheel beheerscht door de gezagsidee. Als gezagsman is hij hardvochtig. Hij kwam hier met de opdracht de leege schatkist te
vullen en terstond grijpt hij naar het gezag als het beste middel
daartoe. Voor dat gezag treden bij hem alle oeconomische belangen op de achtergrond. E. . .1 18
Overigens toont de schrijver in het stuk ten aanzien van Van Heutsz
(ervan uitgaande dat achter De Geus Van Heutsz schuilgaat) een aardig
staaltje 'wishful thinking'. In 1904 interviewde Brooshooft de nieuwe
Gouverneur-Generaal over het toekomstige beleid in de kolonie. Hij
begreep toen al gauw dat, ondanks de ethische denkbeelden van Van
Heutsz, bezuinigingen en hardhandige handhaving van het gezag dit
beleid zouden gaan kenmerken. Na afloop van het gesprek concludeerde
hij dan ook teleurgesteld, dat deze Gouverneur-Generaal 'niet de rechte
man op de rechte plaats' kon zijni 9 En een paar jaar later, in 1907, een
jaar na het voltooien van zijn toneelstuk, zou hij Van Heutsz zelfs vergelijken met Daendels.2°
Een belangrijk motief in Arm Java is het islamitische geloof. Op zich
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is dit niet zo verwonderlijk, omdat bij de inlandse opstanden het geloof
vrijwel altijd een belangrijke rol speelde. De schrijver had echter een
speciale reden om de kwalijke rol van de Islam sterk te benadrukken in
zijn stuk.
Ten aanzien van het onder de inheemse bevolking wijd verbreide
islamitische geloof koesterde Brooshooft namelijk een bijna ziekelijk
wantrouwen. Hij beschouwde het als een reeel politiek gevaar dat naar
zijn mening door het koloniaal bestuur met argusogen in de gaten
moest worden gehouden. Hij was vooral bevreesd voor het Pan-Islamisme : de Internationale islamitische beweging die volgens hem uit
was op de algehele wereldheerschappij. Zijn wantrouwen gold met
name de hadji's, de bedevaartsgangers naar Mekka. Hen verdacht hij
ervan vanuit de heilige plaats instructies mee te nemen om de gelovigen
in eigen land aan te zetten tot omverwerping van het 'kafir'-gezag.
Tegen het gevaar van het Pan-Islamisme heeft Brooshooft als journalist vele malen gewaarschuwd. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de
opstand van Tjilegon op West-Java in 1888. In dit artikel waarschuwde
hij niet alleen voor de in zijn ogen reele dreiging van het Pan-Islamisme,
maar legde hij tevens een direct verband tussen het islamitische geloof,
een falend koloniaal beleid en omverwerping van het gezag .
Hoe gemakkelijk moet het nu vallen wanneer in lien zin het
wachtwoord uit Mekka komt [. . .1 en den oorspronkelijk zoo
kalm en kinderlijkgodsdienstigen Javaan, nadat hij steeds meer
Mohammedaan is gemaakt en door ons bestuursstelsel in zeer
slechten socialen toestand is gebracht, hoe gemakkelijk moet
het zijn hem, of althans velen zijner landgenooten, tot verzet te
brengen tegen het gezag der kafirs.21
Tot zover dit literaire pleidooi van een man die de strijd voor rechtvaardigheid ten opzichte van Indie en de inlandse bevolking tot levenstaak
had gemaakt.
Tot slot nog een korte opmerking. Men zou misschien verwachten
dat aan Brooshoofts bewonderenswaardige strijd liefde of genegenheid
voor de inheemse bevolking ten grondslag lag. Dit was echter niet het
geval. Hij stond eigenlijk heel veraf van de bevolking voor wie hij zo
verbeten vocht. Hij beschouwde de inlander als 'het groote kind' met al
zijn deugden, maar vooral Ondeugden. In dit opzicht verschilde hij niet
van veel van zijn mede-Europeanen in de kolonie. Dat hij streed voor
een nieuwe koers in de koloniale politiek kwam, omdat, zoals hij zo
vaak zou zeggen, het gevoerde beleid onrecht deed aan Indie en in het
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bijzonder aan de inlandse bevolking. 'Rechtvaardigheid' was voor Pieter
Brooshooft het leidend beginsel en het toeval had hem naar Indie en
haar bevolking gebracht.

Noten :
*

Dit is de bewerking van een lezing, gehouden tijdens de tweede bijeenkomst van
de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde op vrijdag 21 maart 1986.
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Over het vergeten
ERNST BRACHES

'Erinnerst Du dich noch, wie wir friihstiickten?', vroeg het jongetje van
veertig jaar geleden mij.
Men neme een nachtzwart uur in de vroege morgen, een blikje rauwe
rijst en een schrale veertienjarige. Het regent. Onder donkere attapdak
van de keukenloods schemeren de eerste vuurtjes. De huiverende jongen wart de rijst in een zwartgeblakerde pan en takkert de verhouding:
tien blikjes water op een blikje rijst. Hij zeult de ijzeren pot naar binnen.
Zijn schim bukt zich tastend en vindt de stenen waarop een geblutste
ketel gereedstaat. In het donker bukt hij zich en zet de pot op de aarde.
De veertienjarige hurkt neer, tast naar de splinters en bouwt blindelings
een kleine vuurhaard op in het assige donker. Dan komt hij opnieuw
omhoog en gaat blootsvoets verder tussen de nog gedoofde vuurplaatsen
een vlammetje vragen aan een vrouw die schor en neergedoken het
koken van het water afwacht. De jongen, het bovenlichaam naakt,
loopt met de gloeiende spaan terug. Wanneer de kleine vuurstapel
brandt, schuift hij er voorzichtig groter hout overheen onder de ketel.
Op de platgetreden aarde neergehurkt bewaakt hij de aan het sissende
hout kort lekkende knetterende vlam.
Het lage dak van bruine palmbladeren zucht ineens onder het wild
geruis van nieuwe regen die een vlaag van vochtige kilte binnendrijft.
Het ploft op het dak. Kinderen ineens, buiten in de modder langsdravend. De jongen, armen om de opgetrokken knieen, kijkt op en tuurt
weer in de werveling van lichte vlammen.
Met koolzwarte ogen in een krijtwit gezichtje is uit het donker het
kind verschenen dat peinzend in de vlammen staart en neerhurkt. Het
is de vijfjarige van toen, die me nu de vraag stelt : 'Erinnerst Du dich
noch, wie wir friihstfickten?'
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Naar de rijstepap van de ouderloze jongens kwamen de vrouwen kijken. Het leek wel toverij. Door een uiterst nauwgezet wisselen van gloed
onder de ijzeren pot, waarvan het deksel geen ogenblik mocht worden
gelicht, kon een dragelijk resultaat worden bereikt. Met een enkel blikje
rijst werd bier veertien personen een illusie geschonken. De jongens
haalden hun naakte schouders op wanneer de vrouwen kwamen zien
hoe uit deze kookpot geen korrelige watersoep geschonken werd, maar
een stijfselgrijze substantie waaraan het predikaat 'pap' kleefde.
De pap werd staande genoten aan de twee smalle ongeschaafde planken tegen de buitenwand van de loods. Met het bovenlijf tegen het
rossige hout gedrukt schepten de jongens uit een geblutst bord en keken
tussen de spijlen van de lattenwand over het slijkerig pad tussen het
hoofdgebouw en het keukengebouw, waar de poelen tussen de modderige planken het regenlicht opvingen. Sporen van kindervoeten en van
verzonken sandalen beklijfden er tot ze vertreden werden.
Op zondag lag er een roetig dun sneeuwsel uitgeperst en geschroeid
klapperschaafsel over de pap. Soms was er een kleine rawit, een peper,
haastig geplukt en verborgen, of bij de eetverdeling toevallig rottend
weggeraakt, waarmee men het flauwe aftreksel wat kon kruiden. Maar
meestal was er niets dan rijstlijm.
De kinderen uit huis vijf wisten dat zij snel dienden to eten. 'Jullie
krijgt genoeg.' Er was geen honger. Getreuzel met voedsel was onwaardig; even verachtelijk als in een ver verleden het leegschrapen en uitzuigen van de maandelijkse suikerzak. Maar er zijn omstandigheden
waaronder men met de beste wil niet snel en opgewekt kan zijn. Wanneer de lafheid van smaak de voortgang van de nuchtere en snelle
handeling vertraagt. De halve zieken en halve genezenden treuzelden
kokhalzend om de smakeloosheid van slijmwater. De kinderen stonden
op blote voeten in het droge leemstof, terwijl buiten de regen neersloeg
in de morgen.
'Und da war noch eine Dame, die a1 so ganz langsam. Die stand da
so, ganz stille. Die nahm ein LOffel Brei, und Bann sah sie vor sich und
wartete, und, endlich, ja, da nahm sie den LOffel und entschloss sich es
zu essen. Sie hat mich tief beeindruckt.'
Ik dacht na. Ik vertelde hem over de liefdeloosheid van het snelle
eten. Ik vertelde van de weerzin en ineens wist ik ook haar naam weer.
Zij heette Mul, Tante Mul voor ons. Een lethargische Indische vrouw
van een vergevorderde volwassenheid, die snibbig uitviel tegen wie in
de buurt van haar omzwachtelde benen veegde. Die, in een lang afhangende grauwige japon, met de voorzichtige smalle voeten wat naar
binnen gekeerd op haar houten slofjes, links van ons roerloos stond en,
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met kleurloze ogen in het vlakke bleekbruine gelaat, tussen houten
tralies neerkeek in de modder. Ik dacht na. Ik keek in gedachten met
haar mee en ontwaarde iets rossigs, iets dat rood was. Geen bloed, geen
bloem. Het was een blad. Een groot blad dat mij herinnerde aan herfstige wingerd. Ik vroeg er Bernhard naar.
'Ein Blatt? Nein, ich entsinne mich nichts davon, nur die Dame.'
Twee weken na die vraag belde ik met een oude tante en we spraken
over het spelen in ons Indisch verleden onder de kanariboom op het
voorerf. Dat bracht haar op de kenari, op de kemiri en andere Indische
noten. Ineens viel ik haar in de rede: 'Dat laatste, wat was dat?'
'Een ketapang', zei ze.
'Hoe ziet die eruit?', vroeg ik snel.
'Van binnen een spoelvormige smalle noot met een bruin dun huidje
en de witte noot als een knop, laagje om laagje heen.'
'En eens per jaar verliezen ze blad', zei ik.
'Ja rood', zei mijn tante.
De ketapangbomen stonden in het hart van het kamp in Kandangan
en namen het licht weg. In de regentijd was het er somber. De vruchten
hebben de vorm en grootte van een ei. Het paarse vruchtvlees van de
bastige schil is zoetig en de noot bereikt men door het sappige omhulsel
stuk to slaan met een steep . Ik zag de paarsige vlekken en schillen met
de crêmekleurige bastresten en wist weer de smaak. Ik herinnerde me
ineens dat we van de noten een soort van smeersel, een bruinige brei
maakten die op een brokje rijstmeelbrood gesmeerd bij verjaardagen als
tractatie gold. Maar waarom herinnerde ik mij dat het violet aangevreten was?
'Weet je ook', vroeg ik Henk, toen twaalf jaar oud, even ouderloos als
ik, 'weet je ook iets van de ketapangs?'
'Ja, die ketapangs', zei Henk. 'We zochten ze in het donker en telkens
wanneer er een viel renden we erheen. Het was nogal smerig met die
modder.'
'Waarom in het donker?'
'Overdag vielen ze soms ook wel, maar in het donker kwamen de
kalongs', zei Henk. En ineens wist ik het weer. Ik hoorde hoe de reuzevleermuizen hoog boven ons in het zwarte bladerdak vochten en krijsten. Telkens ritselden de noten neer en ploften in de modder. Ze ploften
ook op het atappen keukendak en rolden eraf. De lucht was asgrauw,
werd later zwart. Ik hoorde de haastige kinderen zich voortreppen,
schreeuwen en kibbelen. Ik zag ook ineens de lampjes bewegen, kleine
oliepitten, in het licht waarvan de aangevreten vruchten paars opglommen uit de kleffe modder.
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'Hanneke (toen zeven) en ik stonden altijd vroeg in de morgen op',
zei Dorothee de toen even ouderloze, die acht was: 'voordat de anderen
wakker waren en dan gingen we ketapang zoeken.'
'En een keer vond ik zelf een ketapang', zei Trudie, toen pas vier jaar.
'Ineens lag hij voor me. Ik herinner me hoe blij ik ermee was.' Alleen
van Trudies vader wisten we toen al dat hij flood was, aan het begin
van de oorlog, in 1942, door de troepen vermoord.

Op zoek naar de verloren tijd heb ik in het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie de weinige documenten kunnen doornemen die de onverschilligheid van de vorigen ons heeft gegund. Er zijn vonnissen van
wegens moord of mishandeling veroordeelde Japanners, er is een
nummer van de Borneo Simboen uit het jaar 2603 over de terechtstelling in 1943, een artikel daarover uit de Borneo-post en een boekje over
de ondergang van het Binnenlands bestuur. Er zijn dodenlijsten vol
verminkte namen. Er is een naamlijst van vrouwen en kinderen. En
tenslotte zijn er de zogenaamde kampinterviews. Wie de stukken doorneemt realiseert zich niet alleen hoeveel werk er door de schaarse
ambtenaren van het Rijksinstituut is verricht, maar ook hoeveel meer er
bereikt had kunnen worden wanneer deze afdeling van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie had kunnen beschikken over voldoende
voorzieningen.
Een voorbeeld van de mogelijkheden die zijn blijven liggen vormt
het in het Rijksinstituut ondergebrachte documentatiemateriaal van
C. van Heekeren. De boeken over de Japanse invasie in Borneo die Van
Heekeren op grond van dit materiaal samenstelde vinden in mij geen
bewonderaar. Maar het felt dat hij het studiemateriaal, zijn bronnen,
met de grootste zorg heeft bijeengehouden, zodat de historicus op grond
daarvan zijn eigen conclusies kan trekken, heb ik de grootste waardering. Dat studiemateriaal demonstreert de enorme mogelijkheden
waarvan in het Rijksinstituut geen gebruik kon worden gemaakt.
De chronische achterstelling van de Indische afdeling van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie heeft tot gevolg gehad dat van een
systematisch verzamelen en bewerken van gegevens nauwelijks sprake
kon zijn. De historicus moet bij zijn geschiedschrijving van de gang van
zaken in het Bandjermasinse gebruik maken van processtukken waaraan niet alleen de getuigeverklaringen grotendeels ontbreken, maar die
bovendien in de eerste plaats gericht zijn op het bewijzen van schuld en
het veroordelen van de beschuldigde. Toch behoren ze tot de weinige
bronnen waarop de geschiedenis zich kan baseren. De naamlijsten van
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doden getuigen, voorzover overgeleverd, van een onthutsende slordigheid. De bronnen waaruit geput is, zijn niet vermeld, zodat bijvoorbeeld
de betrouwbaarheid daarvan in het geval van varianten in sterfdata en
doodsoorzaken niet kan worden getoetst. Het is dezelfde geest die in
1945 ertoe leidde dat de stoffelijke overschotten van de op het vliegveld
Oelin omgebrachten te haastig werden opgegraven, in de allereerste
plaats om de wandaden van de bezetter aan het licht te brengen. De
doden werden selectief geklentificeerd. Geen rapport daarover is nog
beschikbaar. De stoffelijke resten zijn daarna op een ereveld herbegraven, dat na enige jaren opnieuw geruimd werd. Het gebeente werd toen
naar Jakarta gebracht en opnieuw met ere begraven.
Ook met de lijsten van overlevenden is het merkwaardig gesteld. Van
het vrouwen- en kinderkamp zijn naamlijsten overgeleverd bij een
kampinterview. Ze werden in 1945 ten behoeve van het Roode Kruis
opgesteld. Van het burgermannenkamp en het krijgsgevangenkamp is
geen lijst overgeleverd. De lijst van het mannenkamp heb ik veertig
jaar na dato, in 1985, mede dank zij een opmerkelijk vermogen tot
herinnering van de toen zestienjarige Richard von Stietz, wiens varier
ook werd omgebracht, kunnen reconstrueren. De lijst van het krijgsgevangenkamp is op grond van de beschikbare gegevens naar het zich
laat aanzien niet meer volledig te krijgen.
Er is in de afgelopen veertig jaar geen poging gedaan tot enig systematisch overzicht van de inrichting van de verschillende kampen. Maar
dank zij de inbreng van de overlevenden kan nu een plattegrond van de
twee vrouwen- en kinderkampen, achtereenvolgens in Bandjermasin en
Kandangan worden getekend. Plattegronden van het mannenkamp in
Bandjermasin, Kandangan en Poeroek Tjahoe zijn in wording dank zij
het fotografisch geheugen van dezelfde jongen die de lijst van de bewoners van het mannenkamp opstelde. Plattegronden van het krijgsgevangenkamp in Bandjermasin, Balikpapan en Poeroek Tjahoe ontbreken nog geheel. Ik verwacht niet dat het ooit nog mogelijk zal zijn die
kampen te reconstrueren.
Het merendeel van de documenten over Borneo die in het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie bewaard zijn, betreft het oorlogsgeweld
en de oorlogsmisdaden door de bezetter begaan. Ze zijn niet rustgevend.
Ik noem als enkele voorbeelden in 1942 de slachting aan het strand van
Balikpapan; de moord op mannen, vrouwen en kinderen in Long
Ngawang; het doden, in 1942, van ambtenaren die op hun post bleven;
in 1943 het op verdenking van complottering martelen en doden van
honderden Europeanen, Chinezen en Arabieren in de zuidoosterafdeling
van Borneo en het ombrengen van de duizend in de westerafdeling. De
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grote lijnen van de bezetting zijn in zwartste contour overgeleverd in
het instituut. Maar de achtergronden daarvan kunnen feitelijk niet
worden ingetekend, omdat het materiaal daarvoor ontbreekt, omdat
direct na de oorlog de wrekende gerechtigheid, het Roode Kruis en de
oorlogsgravenstichting de enige instellingen waren die voor een korte
periode en vanuit hun specifieke opdracht belangstelling toonden voor
het verleden. Er zijn haast geen documenten van de bezetter overgeleverd. De Japanners vernietigden hun archieven onverwijld na de oorlog. De Nederlandse justitie legde vervolgens de Japanners die nog
wisten van de ondergang van onze ouders voorgoed het zwijgen op.
Toen de vonnissen eenmaal waren geveld bleek het zelfs niet mogelijk
de daarbij behorende getuigeverklaringen systematisch te bewaren.
Veertig jaar zijn inmiddels verstreken. De kans op het bijeenbrengen
van de nog beschikbare gegevens neemt af. De generatie van toen is
snel aan het verdwijnen. De kinderen van toen hebben de middelbare
leeftijd bereikt. Nog steeds zijn getuigen in leven. Er is nu nog veel
voorhanden wat binnen het decennium verloren zal zijn. Bij mijn
onderzoek naar de achtergronden van de Bandjermasinse oorlog vond
ik uit het midden van de oorlog persoonlijke dagboeken van een Zwitserse zendeling, een tweetal kinderdagboeken, een vijftiental brieven
die uit het bezette Borneo en zelfs uit de concentratiekampen zijn weggesmokkeld en de oorlog wonder boven wonder hebben overleefd. Zelfs
een door een Japanner in het kamp gemaakte foto bleek gespaard. Er
bestaan nu nog eigentijdse tekeningen en een keur van kleine objecten
die de oorlog hebben overleefd.
En dan de getuigen. Ik heb gesproken met de overlevenden: het
twintigtal kinderen van toen en de paar volwassenen die niet zijn terechtgesteld. Bij die gesprekken bleek al onmiddellijk de voorsprong
van mij op andere onderzoekers. Hun reconstructie is mijn herbeleving.
Ik ben zowel onderzoeker als getuige. Die dubbelrol maakte het mij
mogelijk om op te merken dat het nauwelijks zin heeft mijn getuigen
rechtstreeks te vragen naar hun mening over de grote gebeurtenissen
die zij vaak niet eens persoonlijk hebben meegemaakt. Hun verhalen
daarover zijn pasmunt geworden. Ik leerde me te richten op omgeving,
tot het bijkomstige, het alledaagse, het triviale, op dat wat zij onbelangrijk vonden. Tot mijn verbazing bleek het op die manier mogelijk uit de
losse gesprekken een gedetailleerd inzicht te verwerven over de geografie van de slaapplaats, de kamer, het huffs, de weg, het kamp. Ik hoorde
langzamerhand welke planten er groeiden, welke fauna in het kamp
leefde. Ook leerde ik de mensen kennen, vernam typerende eigenaardigheden en anekdoten. De gebeurtenissen kwamen dan vanzelf in hun
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natuurlijk verband. Het zwartwit maakte plaats voor het genuanceerde
beeld van een schijnbaar ontoegankelijk verleden.
De op deze manier gewonnen facetbeelden zijn geloofwaardig, omdat
de gegevens waaruit ze zijn samengesteld door de overdragers voor
onbelangrijk worden gehouden. De spreker noemt ze argeloos. De beelden zijn onversleten en onopgesmukt, ze zijn niet tot een verhaal verdicht. De verhalen waarom het gaat doemen eruit op. De verteller
verrast zichzelf doordat hem lang vergeten gebeurtenissen te binnen
schieten, die door de herbeleving van de situatie opnieuw tot beeld
worden. Men kan die beelden ook opwekken door de getuigen te herinneren aan kleine voorvallen, gebeurtenissen die geen gemeengoed
zijn.
Uit een Amerikaans handboekje hoe Borneo te bevrijden wist ik
bijvoorbeeld dat er op 25 juni 1945 een maansverduistering was geweest. In de droge tijd dus, en in de loop van de avond begonnen. Men
moest hem gezien hebben. Tegen Jenny Pisuisse (die in Dubbelbeeld haar
subtiele reflecties over de Bandjermasinse kamptijd heeft neergeschreven), tegen Jenny (toen vijfentwintig en weduwe) met wie ik op 9 april
1986 in de rij stond om Chris (toen zes en ouderloos) met zijn promotie
geluk te wensen, zei ik losjes: 'En dan die maansverduistering.'
'Dus het is toch waar!', zei ze verrukt. 'In Kandangan. Ik heb het niet
opgeschreven, omdat ik dacht dat ik het gedroomd had. Het was ellendig. Die smerigheid, die donkerte en die zieken, en toen ook nog die
lugubere maansverduistering. Ik dacht echt : dat heb ik gedroomd. . .'
Op 14 december 1943 moesten we in Bandjermasin bijeenkomen bij de
poort. Vrouwen en kinderen stonden er op de aarden weg en in de
bermen: de nieuwe uit Tarakan; de nieuwe uit Samarinda, en het gedecimeerde groepje van Bandjermasin wat zoekgeraakt er tussenin —
dat handjevol vrouwen en dat en het twintigtal ouderloze kinderen.
Ik zie de Japanse officier nog schreeuwen met de rollende 'r' waar
een '1' moest staan. Men siste om stilte naar de kleine kinderen. Men
stond op zelfgemaakte houten sandalen of op blote voeten in het natte
gras, de plassen en de weke modeler. Men luisterde tot het voorbij was
en ging daarna terug, langzaam en zonder spreken: wij kinderen naar
huis vijf, waar oma Hoedt zeven ouderlozen bestierde. Ze was somber.
Onze ouders, zo zei ze, zouden voorlopig wel niet komen. We zouden
het goed krijgen, zo was er gezegd: het kamp bestond nu alleen maar
uit gezuiverde mensen. Buiten viel de regen in het donker.
Uit de documenten van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
is duidelijk geworden dat die middag de rechtszitting gehouden is
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waarbij onze ouders ter dood veroordeeld werden. Zo sluit de kleine
geschiedenis tenslotte de grote geschiedenis in zich.
De tientallen kinderen van toen en de enkele volwassenen uit die
periode bleken en blijken nog steeds in staat achtergrondmateriaal aan
to voeren waardoor een lode geschiedstof tot leven gewekt kan worden.
Ik heb u daarvan een aantal facetten getoond.

Ernst Braches, in 1930 in Padang geboren, zag Nederland in 1947 voor het
eerst. Na baanbrekende publikaties over Nederlandse Art Nouveau (Het Boek als
Nieuwe Kunst), over Goethe (Erlkeinig ontraadseld), Henry James (Engel en afgrond:
Over The Turn of the screw) en Thomas Mann (Der Tod in Venedig) is hij begonnen aan de epische reconstructie van een Indisch verleden, waarvan het tweede deel, over de oorlogsjaren, in 1987 het licht zal zien. Een neerslag van de
voorbereidingen tot het laatste vormt zijn voordracht Over het vergeten, op
29 april 1986 uitgesproken tijdens een Indisch Memorandum van de Stichting
Literaire Activiteiten Amsterdam.

Mededeling
Op vrijdag 10 oktober a.s. organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag. Het programma is als volgt :
14.00 uur: Opening door de voorzitter
14.05 uur: Robert-Henk Zuidinga : Soewarsih Djojopoespito, E. du Perron
en de roman Buiten het gareel
14.45 uur: Presentatie van de onlangs bij Nijgh & Van Ditmar in Den Haag
verschenen derde druk van Soewarsih Djojopoespito's roman
Buiten het gareel. De presentatie zal worden verzorgd door Rob
Nieuwenhuys, A. Teeuw, Gerard Termorshuizen en Liesbeth ten
Houten (namens Nijgh & Van Ditmar)
+ 15.30 uur: Pauze
15.45 uur: Dorothee Buur: Het 'Indische' element in de Nederlandse jeugdliteratuur
+ 16.30 uur: Slot
Plaats: Rijksuniversiteit Leiden. Gebouw 1175 (Centraal Faciliteitengebouw),
zaal 005, Witte Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg ter hoogte van de
Doelensteeg). De toegang is gratis. Alle belangstellenden zijn van harte
welkom.
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Lijst van Indische letteren, vanaf 1971*
Waar er geen jaar van uitgave bekend is, zijn in de titelbeschrijving vierkante
haken gebruikt. De ordening is per jaar en binnen het jaar op alfabet.
1974

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Bel, I. van, De ring van Takoe'ang. Utrecht enz., Bruna. 302 blz., krt.
Couperus, [L.], Als ik, bijvoorbeeld, de geest van mijn moeder op de rand van
mijn bed zag zitten; okkulte knipsels uit Couperus; verz. door K. Reijners.
Utrecht, Boekhoven-Bosch. 80 blz., afbn.
Dermodt, M. [= H.A.M.E. Dermoilt-Ingerman], Verzameld werk. Amsterdam, Querido. 681 blz.
Fabricius, Johan, Achter in de Molukken ; gordel van smaragd; 3e dr. 's-Gravenhage, Leopold. 205 blz.
Fabricius, Johan, Het gordijn met de ibissen; roman uit het oude Indië*. 's-Gravenhage, Leopold. 296 blz.
Ferguson, M. [= M.D. Ferguson-Wigerink], Holland-Indische verhalen.
's-Gravenhage, Leopold. 157 blz.
Ferguson, M. [= M.D. Ferguson-Wigerink], Nu wonen daar andere mensen
. . . ; terug op Java. 's-Gravenhage, Leopold. 250 blz.
George, L., Herrijzenis niet gewenst. 's-Gravenhage, Kleijtweg, [1974?]. I I,
340 blz.
Multatuli [ps. van E. Douwes Dekker], Buah renungan; diterjemahkan
oleh Asrul Sani; dengan kata pengantar oleh G. Termorshuizen. Jakarta,
Pustaka Jaya. 145 blz.
Multatuli [ps. van E. Douwes Dekker], Max Havelaar; naar het authentieke handschrift uitg. en ingel. door G. Stuiveling. Amsterdam, Van
Oorschot. X, 241 blz.
Multatuli [ps. van E. Douwes Dekker], De roeping van de mens; een keuze
uit zijn gehele werk door C. Bij. Amsterdam, Arbeiderspers. 261 blz.,
afbn.
Nieuwenhuys, R., Het laat je niet los; een keuze uit de Indisch-Nederlandse
letterkunde van 1935 tot heden. Amsterdam, Querido. 192 blz.
Ombroso, B., Voor de vrijheid. Antwerpen enz., Zuid-Nederlandse uitgeverij enz. 124 blz.
Robinson, Tjalie [ps. van J.J.Th. Boon], Ik en Bentiet; ills. door R.L. Boon.
's-Gravenhage, Moesson, [1974 ?]. 116 blz.
Robinson, Tjalie [ps. van J.J.Th. Boon], Piekerans bij een voorplaat. 's-Gravenhage, Moesson, [1974?]. 96 blz., afbn.
Scholte, L. [-,-- H.G. Siebenhaar-Scholte], Bibi Koetis voor altijd. Amsterdam,
Querido. 179 blz.
Springer, F., Tabee, New York. Amsterdam, Querido. 90 blz.
Wolkers, J., De walgvogel. Amsterdam, Meulenhoff. 432 blz.

* Voor de jaren 1971-1973, zie Indische Letteren 1 (1986), pp. 98-100.
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1975
67. Breton de Nijs, E. de [ps. van R. Nieuwenhuys], Bayangan memudar ;
kehidupan sebuah keluarga Indo; roman; diterjemahkan oleh Sugiarta
Sriwibawa dan Toto Sudarto Bachtiar. Jakarta, Dunia Pustaka Jaya.
259 blz.
Oorspr. titel: 'Vergeelde portretten uit een Indisch familiealbum'. 1960.
68. Dermoilt M. [= H.A.M.E. Dermoat-Ingerman, Taman kate-kate; diterjemahkan oleh D. Hartoko. Jakarta, Dunia Pustaka Jaya. 240 blz.
Oorspr. titel: 'De tienduizend dingen'. 1955.
69. Djojopuspito, Suwarshi, Manusia bebas. [Jakarta], Djambatan.
Oorspr. titel : 'Buiten het gareel'. 1940.
70. Gomes, P., Sudah, laat maar. Amsterdam, Querido. 108 blz.
71. Haan, T.A. de, Gouden munt. Amsterdam, Koedijk. 83 blz., afbn.
72. Mac Gillavry, A., Je kunt niet altijd huilen ; een Nederlands gezin in de laatste
periode van Nederlands-Oostindie; met een voorw. van B.V.A. Wiling. Baarn,
De Boekerij. 208 blz.
73. Multatuli [ps. van E. Douwes Dekker], Max Havelaar ; of, De koffieveilingen
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij; met een inl. van G. Termorshuizen. 's-Gravenhage, Nederlandse Boekenclub. 308 blz., afbn.
74. Nieuwenhuys, R., In de schommelstoel ; een keuze uit de Indisch-Nederlandse
letterkunde van 1870 tot 1935; gekozen en ingel. door —. Amsterdam,
Querido. 173 blz.
75. Nieuwenhuys, R., Wie verre reizen doet ; een keuze uit de Indisch-Nederlandse
letterkunde van de Compagniestijd tot 1870; gekozen en ingel. door —. Amsterdam, Querido. 175 blz.
76. Prins, P., Wambo vindt het geluk; ills. door J. Kramer; 2e dr. Groningen,
De Vuurbaak, [1975 ?]. 189 blz.
77. Saint-Laurent, C., De dochter van Mata Hari; gell. met 28 filmfoto's. Bussum enz., Kroonder enz., [1975 ?]. 168 blz.
78. Vervoort, H., Vanonder de koperen ploert. Amsterdam, Rap. 208 blz., afbn.
79. Vuyk, Bep 1= E. de Willigen-Vuyk], Sebuah rumah nun di sana; diterjemahkan oleh Gadis Rasjid. Jakarta, Dunia Pustaka Jaya.
Oorspr. titel: 'Het laatste huffs van de wereld' (uit het verzamelde werk).
1972.
80. Walraven jr., W., De groote verbittering ; herinneringen aan mijn vader. Amsterdam, De Engelbewaarder. 52 blz.
81. Willem [psi, Storm over Batavia ! Amsterdam, De Harmonie. 54 blz., afbn.
82. Zikken, A. [= A. Postema-Zikken]. Dwars door de spiegel. Amsterdam,
Querido. 125 blz.
1976
83.

84.

Bloemlezing moderne Indonesische letterkunde. Z. pl., z. uitg. 146 blz.
Brandt, Willem [ps. van W.S.B. Klooster], Het land van terugkomst ; een
Indonesisch reisjournaal in poezie; ill. van H.P.J. van Till-Tutein Noltenius.

Baarn, Hollandia. 106 blz.
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85. Breton de Nijs, E. [ps. van R. Nieuwenhuys], Batavia; koningin van het
Oosten. 's-Gravenhage, Thomas & Eras. 91 blz., afbn.
86. Ferguson, M. [= M.D. Ferguson-Wigerink], Mammie ik ga dood; aantn. uit
de Japanse tijd op Java, 1942-1945. 's-Gravenhage, Leopold. 251 blz.
87. Hermans, W.F., De raadselachtige Multatuli. Amsterdam, Boelen. 216 blz.,
afbn.
88. Jong, G. de, Vijftig jaar bij gevaarlijk yolk; geIll. door A.J. Siertsema. Amsterdam, Vereniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, [1976?]. 109
blz.
89. Joosten, Sander [ps. van P. van Gestel], Ver van huis; een televisiespel.
Z. pl., z. uitg. II, 78 blz.
90. Kartini, R.A., Door duisternis tot Licht; gedachten over en voor het Javaanse
yolk; verz. door J.H. Abendanon; 5e dr.; herz., uitgebreid en ingeleid door
E. Allard. Amsterdam, Nabrink. 444 blz., afbn.
le dr.: 1911.
91. Keuls, Y., Van huis uit. 's-Gravenhage, Leopold. 128 blz.
92. Mahieu, Vincent [ps. van J.J.Th. Boon], Cis; terjemahkan oleh H.B. Jassin. Jakarta, Djambatan. VI, 185 blz.
Oorspr. titel: 'Tjies'. 1955.
93. Mahieu, Vincent [ps. van J.J.Th. Boon], Cuk. Jakarta, Djambatan. II, 164
blz.
Oorspr. titel : 'Tjoek'. 1960.
94. Multatuli [ps. van E. Douwes Dekker], Max Havelaar ; of, De koffieveilingen
der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Amsterdam enz., Elsevier. 304 blz.,
afbn.
Herdruk.
95. Neggers-Van der Vaart, M.H., De avonturen van Sinjoto en Soeparmi. Hoorn,
'Westfriesland', [1976?]. 122 blz., afbn.
96. Nobel, L., Rijstkorrels vallen. Geldrop, Paro enz. 31 blz.
97. Nobel, L., Tussen sneeuw en lava. Amsterdam, De Beuk. 36 blz.
98. Spier, E., Godenvogel. Bussum, Van Holkema & Warendorf. 109 blz.
99. Villiers, G. de, Amok op Bali; vert. uit het Frans. Utrecht, Bruna. 190 blz.
1977
100. Arnoldus, H., Piraten aan boord; 2e dr. Harderwijk, 'De Eekhoorn'. 129
blz., afbn.
101. Boekholt, R., Mendoeng; met foto's van R. en L. Boon. 's-Gravenhage,
Moesson. 63 blz.
102. Daum, P.A., Ups en downs in het Indische leven; inl. door R. Nieuwenhuys.
['s-Gravenhage], Thomas & Eras. VI, 238 blz., prt.
103. Dermoilt, M. [= H.A.M.E. Dermoilt-Ingerman], Puteri pulau; diterjemahkan oleh Asrul Sani. Jakarta, Dunia Pustaka Jaya. 74 blz.
Oorspr. titel: 'De prinses van het eiland'. 1970.
104. Fabricius, Johan, Dipanegara; (de Java-oorlog van 1825 tot 1830). 's-Gravenhage, Leopold. 312 blz., afbn.
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105. Ferguson, M. [= M.D. Ferguson-Wigerink], Elias in Batavia en Jakarta.
's-Gravenhage, Leopold. 261 blz.
106. Hichtum, N. van, en C. Bruijn, Het groot sagenboek; Nederland, Indonesia en
Suriname, Europa en andere werelddelen. Delft, Elmar. 406 blz., afbn.
107. Hofdorp, P., Soesah rond Lucie. Rotterdam, Wyt. 232 blz., krt.
108. Keesing, E., En dan zou jij zeggen. Amsterdam, Querido. 149 blz.
109. Klein, J.H., Nacht over de Indische Archipel ; een autobiografische beschrijving
over de Japanse overheersing van voormalig Nederlands-Indie, Birma, Thailand
en de Philippijnen in de jaren 1942-1945. Hierden enz., Rijnders, [1977?].

161 blz., afbn.
110. Landau, E. [ps. van E. Land], Helmkruid e huidroos; ('toean kwam terug');
establishment-varia, opstellen, verhalen, marginalia, parlando's. Haarlem, Land, [1977?]. 282 blz.
111. Nieuwenhuys, R., Hikayat Lebak; diterjemahkan oleh Sitor Situmorang.
Jakarta, Dunia Pustaka Jaya. 78 blz.
112. Nobel, L., En kraters sloten de open. Amsterdam, De Beuk, [1977?]. 36 blz.
113. Suroto, Sitisumandari, Kartini; sebuah biografi. Jakarta, Gunung Agung.
XVI, 447 blz., afbn.
114. Turnier, L., Geen droom, maar eeuwige verte; gedichten 1948-1977. Amsterdam, Meulenhoff. 63 blz.
115. Walraven jr., W., De groote verbittering ; herinneringen aan mijn vader. Amsterdam, De Engelbewaarder. 51 blz.
116. Wolkers, J., De kus. Amsterdam, Meulenhoff. 397 blz.
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Uitnodiging

Op vrijdag 10 oktober a.s. organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag. Het programma is als
volgt :
14.00 uur: Opening door de voorzitter
14.05 uur: Robert-Henk Zuidinga : Soewarsih Djojopoespito, E. du
Perron en de roman Buiten het gareel
14.45 uur: Presentatie van de onlangs bij Nijgh & Van Ditmar in
Den Haag verschenen derde druk van Soewarsih Djojopoespito's roman Buiten het gareel. De presentatie zal
worden verzorgd door Rob Nieuwenhuys, A. Teeuw,
Gerard Termorshuizen en Liesbeth ten Houten (namens
Nijgh & Van Ditmar)
+ 15.30 uur: Pauze
15.45 uur: Dorothêe Buur: Het 'Indische' element in de Nederlandse
jeugdliteratuur
+ 16.30 uur: Slot
Plaats :

Rijksuniversiteit Leiden. Gebouw 1175 (Centraal Faciliteitengebouw),
zaal 005, Witte Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg ter hoogte
van de Doelensteeg).

Behorende bij Indische Letteren, Eerste jaargang, nummer 3, september 1986
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per jaar. Leden ontvangen het documentatieblad gratis. Men kan zich
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Losse nummers
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Soewarsih Djojopoespito, E. du Perron
en de roman Buiten het gareel*
ROBERT-HENK ZUIDINGA

In oktober 1986 verscheen bij Nijgh & Van Ditmar de derde druk van de in
1940 verschenen roman Buiten het gareel van de schrijfster Soewarsih Djojopoespito. Het boek werd gepresenteerd tijdens de door de Werkgroep IndischNederlandse Letterkunde georganiseerde lezingenmiddag van 10 oktober j.l.
De door Robert-Henk Zuidinga gehouden lezing en de twee bijdragen van
A. Teeuw en Gerard Termorshuizen over de auteur en haar werk vindt u in dit
nummer.
In 1940 verscheen in Utrecht de roman Buiten het gareel van Soewarsih
Djojopoespito, de eerste roman die een Indonesisch auteur rechtstreeks
in het Nederlands had geschreven. Eerder was van Raden Adjeng Kartini een aantal brieven gepubliceerd in Door duisternis tot licht (1911) en
waren van Raden Mas Noto Soeroto prozagedichten uitgebracht. Buiten
het gareel was evenwel de eerste roman, en tevens een van de laatste.
Een tweede roman van Soewarsih Djojopoespito is nooit als boek verschenen. Van de hand van Arti Poerbani is Widijawati, het Javaanse
meisje (Amsterdam, 1948). De loop van de geschiedenis heeft echter het
ontstaan van een Nederlandstalige traditie verhinderd.
Soewarsih werd geboren op West-Java. Haar moedertaal was het Soendances. Ze was een van de zes kinderen van een Soendanese vader en
een Chinese moeder. Partono Pringgodigdo, een neef van de schrijfster,
vertelde:
Haar vader gaf haar de naam Soewarsih, wat afgeleid was van
de Sanskriet woorden: soe = liefelijk, mooi; warsa = jaren; sih
= liefde. Hij hoopte dat ze schone jaren vol liefde zou krijgen in
haar leven. Ze werd geboren op 20 april 1912 in het dorpje
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Tjibatok aan de voet van de Salak, op 18 kilometer ten westen
van Buitenzorg, aan de grote weg tussen Buitenzorg en Lebak
E. l
Ze was het derde kind en de tweede dochter van Raden
Bagoes Noersaid Djojosapoetro en diens echtgenote Hatidjah,
geboren Thio.1
Soewarsih had boven haar een broer, Soewardi (20-11-1908) en een zus,
Soewarni (31-3-1910); na haar kwamen de zussen Soewarti (mei 1915)
en Soehurmani (13-9-1916) en een broer Soenadi (mei 1926). Haar
vader stamde of van het Tjirebonse vorstenhuis; zijn stamboom gaat via
verscheidene sultans terug tot Soenan Goenoeng Djati, stichter van de
stad Tjirebon. Pringgodigdo:
Soewarsih's vader was zich bewust van zijn vorstelijke afkomst
en gedroeg zich daar ook naar. Hij dresseerde zijn gezin in de
stijl van Franz Josef van Oostenrijk, reed paard, had altijd rijlaarzen aan, bracht overal zijn zweep mee, rookte pijp en sigaren en soms ook wel shagtabak (weduwe van Nelle bij voorkeur).
Soewarsih's moeder was een zachte bedeesde vrouw, die erg
veel van haar man en kinderen hield en veel voor ze over had.
Ze kwam zelf uit een groot gezin met Lien kinderen F. . .].
Komende uit een adellijke familie, waar beschaving werd
afgemeten aan het onderwijs en de opvoeding die iemand genoten had, trachtte Bapak Djojo [haar vader] al de neefjes en
nichtjes van zijn vrouw naar school te sturen. Zelf bracht hij ze
bij wat hij over de Islam wist en over de Hindoe-Javaanse
filosofie. Hij kende de Koran op zijn duimpje, was een pracht
orator en een briljante dalang (verteller van de klassieke epische
werken Mahabhdrata en Rdmaydna) en gaf vaak gratis urenlange voorstellingen met zijn eigen wajangpoppen in het dorp.
Bij zijn dood in 1956 verdrongen duizenden mensen zich om
zijn lijk te kussen. In het begin van deze eeuw waren scholen in
Nederlands-Indic nog erg schaars en slechts toegankelijk voor
Europeanen en voor Chinezen en Inlanders uit de Agegoede
stand'. Dit wist Bapak Djojo en hij slaagde erin de Nederlandse
autoriteiten te laten geloven dat al die neefjes en nichtjes, ongeveer dertig, zijn eigen kinderen waren. Zelf hadden ze maar vier
dochters en twee zoons, maar uiteindelijk moesten ze in totaal
voor zesendertig kinderen zorgen, ze voeden en kleden. Alleen
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in de vacanties gingen de neven en nichten naar hun respectieve ouders terug.2
Soewarsih ging school in Bogor, eerst naar de frObelschool, vervolgens
naar het Kartini-internaat. Deze school — een internaat voor meisjes,
omdat de adat verbood dat vrouwelijke leerlingen verkeerden met jongens of mannelijke leerkrachten — viel onder de Van Deventer-stichting, een Nederlandse stichting met als Joel de inheemse bevolking to
onderrichten. De voertaal was Nederlands en Soewarsih leerde er
Hollands spreken, handwerken, netheid en de goede manieren
die vooral door juffrouw Avelingh werden ingeprent. Ze leerde
hen ook de taal van Guido Gezelle, Manna de Wijs en Multatuli
lief to hebben.3
Soewarsih volgde de lagere school van 1918 tot 1925 en bezocht van
1925 tot 1928 de mulo in Bogor. Van 1928 tot 1931 volgde ze de
Europese kweekschool in Soerabaja en werd, toen ze die opleidfng met
succes afsloot, een van de eerste onderwijzeressen met een Europese
akte.
Van jongsaf aan heeft Soewarsih (roepnaam Tjitjih) veel opgetrokken
met haar iets oudere zuster Soewarni, al was dat Been contact zonder
rivaliteit. Soewarni, in de wandeling Nining genoemd, was niet alleen
ouder maar ook extraverter en aantrekkelijker:
Ze was licht van kleur, had een zonnig karakter en raakte getrouwd met een 'prince charming'. Tjitjih daarentegen werd
altijd uitgescholden voor 'Si Djawa', de Javaanse, of 'zwartje',
wat in de Soenda-landen van die tijd een scheldnaam was.4
Soewarni was al jong een van de leidende figuren in de nationalistische
jeugdbeweging Jong-Java en betrok haar jongere zus daar bij. Door
haar politieke belangstelling en innemende persoonlijkheid kwam
Soewarni in contact met de leidende figuren van de nationalistische
beweging, zoals Soekarno en Sjahrir (met wie zij enkele jaren verloofd
is geweest). Het was ook Soewarni — die met enkele vrienden een
zogenaamde 'wilde' school had opgezet in Bandoeng — die Soewarsih
voor het nationalistische onderwijs en voor de vrouwenbeweging won.
Soewarsih's activiteiten bestonden onder meer uit het schrijven van
artikelen en het geven van, vooral praktisch, onderwijs aan vrouwen in
Soerabaja.
Nadat ze als onderwijzeres was afgestudeerd, vond Soewarsih een
baan aan een 'wilde' school in Batavia. Hier maakte ze kennis met
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Soerabaja omstreeks 1930, toen Soewarsih daar op de Europese kweekschool zat

Soegondo Djojopoespito, een jonge, idealistische nationalist. Soegondo
(geboren in Toeban op Oost-Java, op 22 februari 1905) had zijn rechtenstudie aan de Rechtshogeschool in Batavia afgebroken na de kandidaatsexamens om zich volledig voor de nationale zaak te kunnen inzetten. In 1927 werd hij voorzitter van de Perhimpoenan PeladjarPeladjar Indonesia (Unie van Indonesische Studenten) en in 1928
leidde hij het tweede Indonesische Jeugdcongres, waar de Soempah
Pemoeda (Eed van de Jongeren) werd uitgesproken en daardoor de
Indonesische eenheidsgedachte principieel erkend.
Nog in 1931 trouwden Soewarsih en Soegondo. Het was een 'Europees' huwelijk, namelijk op basis van een vrije keus van de partners, in
tegenstelling tot een 'adat'-huwelijk, dat door de ouders gearrangeerd
placht te worden. In 1932 neemt Soegondo een baan aan als hoofd van
een Taman-Siswa school in Bandoeng, waarheen Soewarsih hem in
hetzelfde jaar volgt. Daarmee begint de periode in hun leven die model
gestaan heeft voor het in Buiten het gareel beschreven deel van het leven
van het onderwijzersechtpaar Soelastri en Soedarmo.
Het onderwijs in Nederlands-Indie viel uiteen in twee blokken: gesub-
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sidieerd en ongesubsidieerd onderwijs. Het door de gouvernementele
overheid bekostigde onderricht omvatte het Europees onderwijs, waarbij Nederlands de voertaal was, en inlands onderwijs, dat in de landstaal of in het Maleis werd gegeven. Er bestonden geen scholen die
uitsluitend voor Europeanen toegankelijk waren; wel waren er scholen
die alleen voor inlanders waren opgericht. Dat lijkt mooier dan het
was: onderwijs aan de 'betere' scholen, zoals de Europese lagere school
en de Hollands-inlandse school, was veelal voorbehouden aan de kinderen van inlandse hoofden en andere vooraanstaande inlanders.
Het ongesubsidieerde onderwijs bestond uit de Taman-Siswa- en de
'wade' scholen. De Taman-Siswa-beweging werd in 1923 opgericht
door Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, die zich later Ki Hadjar
Dewantoro ('tussenpersoon tussen goden en mensen') zou noemen. In
1912 had hij, samen met Ernest Douwes Dekker en Tjipto Mangoenkoesoemo de Indische Partij opgericht, waarna hij geInterneerd werd.
Tijdens een verblijf in Nederland van 1913 tot 1917 gaf hij zijn idealen
vorm, maar vond daarvoor na zijn terugkeer aanvankelijk eerder wantrouwen dan begrip en steun. In de Encyclopaedie van Nederlandsch-Indic
(1939) lezen we:
Eerst in October 1923 kon hij het oprichtingscongres der
Taman-Siswo (Twin der kinderen)-beweging houden, waar hij
zijn beginselen uiteenzette, nl.: zelfbeschikkingsrecht voor het
individu, rekening houdende met den saamhoorigheidseisch
ener harmonische samenleving; orde en vrede als hoogste doel.
Het onderwijs moet er op gericht zijn den leerling op te voeden
tot zelfstandig voelend, denkend en handelend wezen. [.. .1
Hiermede zijn duidelijk de beide hoofdbeginselen der TamanSiswo-schoolbeweging aangeduid: zelfstandigheid en nationaalJavaansche grondsiag van het onderwijs. F. . .1
Op Java, Sumatra, Borneo, Celebes, Madoera en Bali zijn
thans (1935) 175 afdeelingen met ongeveer 200 scholen, 700
leerkrachten en 17.000 leerlingen. Het schoolstelsel omvat:
FrObelschool, lagere school met 3 klassen, lagere school met
7 klassen, schakelschool, Muloschool, algemeene middelbare
school, kweekschool, landbouwschool, arbeidschool, sociale
school, volksschool. Een groote plaats neemt de Inheemsche
kunst, muziek en dans in.
De Taman-Siswo-beweging bezit voorts een eigen drukkerij
en te Kali-Oerang, op de helling van den Merapi, een klein
complex gebouwen, als jeugdherberg dienstdoende.5
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Het Taman-Siswa onderwijs wilde door gebruikmaking van eenvoudige
behuizing en leermiddelen zo goed mogelijk aansluiten bij de eigenlijke
omstandigheden en cultuur van de bevolking, zodat de leerlingen niet
zouden vervreemden van de dessa. Een praktische kant van dit uitgangspunt was dat de kosten laag gehouden werden.
Ongesubsidieerd en, in tegenstelling tot Taman-Siswa, ongeorganisee rd, waren de wilde scholen. Deze konden door iedereen opgericht
worden en werden in principe geheel bekostigd uit het door de ouders
op te brengen schoolgeld. Omdat geen subsidie aangevraagd werd,
hoefde ook geen toestemming voor de oprichting verkregen te worden.
Wel konden de leerkrachten een onderwijsverbod opgelegd krijgen. Behuizing en lesmateriaal waren vaak uiterst simpel, de salarissen van de
leerkrachten minimaal. Er konden dan ook geen hoge eisen gesteld
worden aan deze onderwijzers/-essen. Niet zelden waren dit jongens en
meisjes die in de lagere klassen van de mulo gestrand waren. De economische crisis van de jaren dertig kostte menige onderwijzer in overheidsdienst zijn baan. Vaak vond men nieuw werk aan een wilde
school. Ook veel Indo-europeanen en inlanders die een Europese betrekking gehad hadden — en dus een goede opleiding gehad moesten
hebben — kwamen zo bij wilde scholen terecht.
In dit milieu, het ongesubsidieerde onderwijs, zouden Soewarsih en
Soegondo Djojopoespito jaren werkzaam zijn, afwisselend in het
Taman-Siswa onderwijs en aan een wilde school. In dit milieu ook,
speelt de roman Buiten het gareel.
De jonge Indonesische linkse intellectuelen hadden onder meer contact
met Nederlandse geestverwanten, bijvoorbeeld die rond het tijdschrift
Kritiek en Opbouw van D.M.G. (Marcel) Koch, in Bandoeng. Aan dit
tijdschrift droeg Soewarsih vanaf 1938 geregeld een artikel bij, aanvankelijk met name over de rol van de vrouw. Deze artikelen trokken de
aandacht van E. du Perron, die in de loop van 1938 tot de redactie was
toegetreden. Al snel zocht hij het onderwijzend echtpaar op. Van de
eerste ontmoeting heeft Soewarsih in verscheidene artikelen verslag
gedaan:
Dat een schrijver van Europees formaat ons opzocht in ons
huisje en kennis wilde maken met een schrijfster van bescheiden artikelen over vrouwen-emancipatie etc. was ongehoord. Ik
was echt getroffen. Spontaan daarop mijn reaktie : 'We moeten
hem natuurlijk opzoeken.' Maar ik dacht : 'Hoe moet ik straks
met hem praten? Lijk ik niet al te dom in zijn ogen?'6
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Du Perron heeft in de korte tijd dat hij met haar omgegaan heeft,
ongetwijfeld grote invloed gehad, zowel op de mens Djojopoespito
Dit is het opmerkelijke bij Eddy, het direkte bij alles, geen formaliteiten verspillend, recht op het doel af, open en eerlijk.
Hoeveel zou ik van deze levenshouding hebben geleerd later.
Het heeft me kritisch leren staan tegenover mijzelf en ook
tegenover anderen, hoewel het me zeker niet gelukkiger maakte.7
als op de schrijfster
Eddy leerde me leesbaar Nederlands schrijven door zijn Uren
met Dirk Coster. Hij gaf mij het boek en zei er bij : 'Dit zal je leren
goed Nederlands te schrijven.' Ik heb intens genoten van Uren
met Dirk Coster en er mijn lering uit getrokken. Het is moeilijk
om te snoeien bij het schrijven, vooral in het Indonesisch, maar
ik heb altijd geprobeerd zo sober mogelijk te schrijven, Eddy du
Perron indachtig.8
Het meest tastbaar heeft Du Perrons invloed zich doen gelden in zijn
advies de roman Buiten het gareel te schrijven. Toen Soewarsih Du Perron leerde kennen, verkeerde zij in een crisis. Zij had een roman geschreven in haar moedertaal, het Soendaas zoals ze het zelf noemde.
Het manuscript was geweigerd door 'Balai Poestaka' (letterlijk: Boekhuis), de gouvernementele uitgeverij. De roman zou geen 'lectuur voor
het yolk' zijn, dat wil zeggen niet nuttig, niet traditioneel en niet
boeiend, 'omdat hij niet beantwoordt aan de kinderlijke fantasie van de
desa-onderwijzer', zoals Soegondo's alter ego in Buiten het gareel, Soedarmo, het formuleert.
De teleurstelling over deze afwijzing deed Soewarsih overwegen
voortaan alleen nog in het Nederlands te schrijven. Dat Du Perron haar
beslissing beinvloed heeft, blijkt bijvoorbeeld uit een terugblik van Elisabeth de Roos, de vrouw van Du Perron:
Toen mevrouw Djojopoespito, die betrekkelijk los van de kleine
groep der jonge indonesische litteratoren stond, E. du Perron
ontmoette, was zij ontmoedigd door de ervaring met haar soendaneesche roman [. . .1. Enkele gesprekken met hem waren genoeg om haar als het ware vrij te maken tegenover zichzelf, zich
in te stellen op wat voor haar essentieel was, en afstand te doen
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van de verleidelijke litteraire franje die zij zoo licht had kunnen
ontlenen aan haar lectuur. Zij durfde het nu aan om zich te
houden aan datgene waarover zij werkelijk de beschikking had
— haar eigen ervaring, haar visie op het streven en het lot van
haar omgeving; en al gauw werd hoofdstuk na hoofdstuk van
Buiten het gareel, in blauwe schoolschriften opgeschreven, gebracht door een bediende van de meisjesschool waarvan zij
toen directrice was.9
Du Perron heeft niet slechts aan de wieg gestaan van de eerste Nederlandse roman van een Indonesisch auteur, hij heeft zich daadwerkelijk
bemoeid met de 'bevalling'. De blauwe schoolschriften las hij met het
potlood in de hand: hij corrigeerde de tekst en, waar hem dat wenselijk
voorkwam, herschreef hij gedeelten. Toen hij in 1939 naar Nederland
terugkeerde, nam hij het romanmanuscript mee en plaatste het bij uitgeverij De Haan in Utrecht. Daar verscheen het, met een inleiding van
Du Perron, in 1940.
Zoals hun eerste ontmoeting, heeft Soewarsih ook hun laatste gesprek
beschreven:
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Nog hoor ik hem zeggen, bij ons afscheid in 1939, voor aan het
hek van ons huisje : 'Het leven heeft niets met carriere uit te
staan. Je gevoel van eigenwaarde is het meeste waard.' En verder met een lach, om zijn ontroering te verbergen: 'Je zou dit
straatje van jullie zo kunnen beschrijven: als ik nu in het midden sta en mijn armen uitspreid, dan kan ik net met mijn
vingertoppen aan beide kanten de pagger aanraken.' Verder om
ons niet te kwetsen, dat ons straatje zo smal was: 'Je hebt zulke
straatjes in Parijs.g°
De roman Buiten het gareel beschrijft een aantal jaren uit het leven van
het onderwijzersechtpaar Soedarmo en Soelastri, in wie men, zonder
veel onrecht te doen aan het literair proces, Soegondo en Soewarsih kan
herkennen.
Ongeveer in de eerste helft van het verhaal zijn zij werkzaam aan
een Pergoeroean Kebangsa5n-school, een ongesubsidieerde, maar wel
door de nationalistische beweging gesteunde school. Soedarmo, directeur van de school, wordt het slachtoffer van een machtsstrijd tussen
twee nationalistische partijen, de Partij Kebangsadn en de Partij
Marhaen, die zich meer met elkaar schijnen bezig te houden dan met de
koloniale overheerser.
De tweede helft van de roman tekent de tocht van Soelastri en Soedarmo van de ene wilde school naar de andere en van het ene familielid naar het andere. Soedarmo wordt daarbij gedreven door zijn idealisme, zonder dat hij veel oog voor de werkelijkheid heeft. Soelastri, die
inmiddels ook de zorg voor hun eerste kind heeft, wordt voortdurend
geconfronteerd met de dagelijkse praktijk van deze vorm van nationalisme : dat is vooral armoede, logeren bij familie en de hand ophouden.
De roman ontleent zijn lezenswaardigheid en kracht voor een belangrijk deel aan de wisselwerking tussen de gedachten en handelingen van
een rationele, revolutionaire bestrijdster van een koloniale macht en die
van een twijfelende, liefhebbende vrouw en moeder.
Interessanter dan de inhoud in meer dan een grote lijn samen te
vatten (het boek is dank zij de derde druk nu weer goed verkrijgbaar),
is het de constructie van de roman nader te bezien. In het eerste hoofdstuk bespreken Soelastri en Soedarmo het feit dat het Soendanese manuscript is afgewezen en de keuze om nu in het Nederlands te gaan
schrijven. Als die keus gemaakt is, zet Soelastri zich aan het schrijven
van een roman in het Nederlands, waarin ze de jaren zal beschrijven die
zij en Soedarmo in het ongesubsidieerde onderwijs gewerkt hebben en
die voornamelijk grote frustratie hebben gebracht. Zij gaat daarvoor
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terug in de tijd: hoofdstuk 2 begint met 'Het was in 1933, dat Soelastri
haar nieuw tehuis betrad.' Dan volgt tot en met hoofdstuk 19, het
laatste, het verhaal van hun werkzame periode, die eindigt met Soelastri's plan een roman te schrijven in het Soendanees. Dit is de roman
die zij in hoofdstuk 1, door Balai Poestaka geweigerd, terugkrijgt.
Er is in Buiten het gareel derhalve sprake van twee romans en van
twee tijdlagen. In hoofdstuk 2 tot en met (een aantal fragmenten van)
hoofdstuk 19 wordt, grotendeels chronologisch, een deel van Soedarmo's en Soelastri's leven beschreven; dit eindigt met Soelastri's plan een
Soendanese roman te schrijven. In hoofdstuk 1 ontvangt zij dit romanmanuscript terug en besluit ze alleen nog in het Nederlands te schrijven.
In (de overige fragmenten van) hoofdstuk 19 rondt zij het schrijven van
deze Nederlandse roman af.
Verscheidene recensenten meenden dat Soelastri in hoofdstuk 2 begint aan een Nederlandse vertaling van haar afgewezen Soendanese
roman. Elisabeth de Roos berispte hen in 1942 als volgt:
[Zij] hebben een vergissing gemaakt die op slecht lezen berust,
want zoowel de inleiding als het eerste hoofdstuk geven precies
aan hoe het boek ontstaan is. [.. .] In de haast schijnen echter
allerlei lezers te denken dat zij haar eerste roman in het hollandsch herschrijft. Veel verderop krijgt men nog te horen hoe,
waar en waarom zij aan haar eerste litteraire poging, het soendaneesche manuscript dat niet te plaatsen was, is begonnen,
maar Buiten het gareel is een nieuw en een ander boek.11
Het feitelijke verhaal van Soedarmo en Soelastri is in deze constructie
ingebed in een tweede tijdlaag, die onder meer als functie heeft de
keuze voor het Nederlands te benadrukken (de twee tijdlagen vallen in
het laatste hoofdstuk samen). Deze constructie, deze on-Indische doorbreking van de chronologie zal, naar men veilig kan aannemen, door
Du Perron aangedragen zijn. Hij had immers zelf enkele jaren eerder, in
de roman Het land van herkomst (1935), de aandacht van de lezer op het
proces van het vertellen gevestigd. (Het blijft overigens spijtig, dat een
onderzoek naar Du Perrons concrete invloed op Buiten het gareel meer
dan onvolledig zal blijven, zolang het door hem bewerkte script, de
'blauwe schoolschriften', niet teruggevonden wordt.)
Toen Buiten het gareel in 1940 verscheen, was Nederland door nazi-Duitsland bezet en kreeg de roman weinig aandacht. De herdruk in 1946
werd besproken door onder anderen M.H. Szekely-Lulofs en F. Borde158

wijk (Innemende eenvoud'). Soewarsih had nog een roman in het
Nederlands geschreven en aan Nederlandse vrienden doen toekomen,
die evenwel ongepubliceerd zou blijven. Ze begreep dat ze, om in het
zelfstandige Indonesia werk te kunnen laten verschijnen, zich in het
Indonesisch zou moeten uitdrukken en voor de tweede keer in haar
leven maakte zij zich een taal eigen die niet haar moedertaal was, maar
die wel noodzakelijk was om zich te kunnen blijven uitspreken. In het
Indonesisch schreef ze enkele romans, kinderboeken, korte verhalen en
een filmscript, die overigens niet allemaal gepubliceerd zijn. Ook
schreef ze nog enkele artikelen in het Nederlands voor literaire tijdschriften. Twee van haar na-oorlogse publikaties verdienen extra aandacht. Het Soendanese manuscript dat voor de oorlog was geweigerd,
werd in 1959 als Marjanah alsnog door Balai Poestaka uitgebracht. En
in 1975 verscheen, onder de titel Manusia Bebas (De vrije mens), de door
Soewarsih zelf vertaalde Indonesische versie van Buiten het gareel.
In 1953 werd ze door de Stichting Culturele Samenwerking Nederland-Indonesia in staat gesteld een jaar in Nederland door te brengen.
Ze bezocht ander meer het PEN-congres in Dublin en plaatsen in Zweden en Denemarken die ze had leren kennen uit het werk van Selma
Lagerlof en Hans Christian Andersen. Uiteraard bezocht ze ook het graf
van Du Perron in Bergen:
Toen ik in de zomer van 1953 op het kerkhof van Bergen-Binnen voor zijn graf stond — een eenvoudig grafzerkje, beschaduwd door dwergsparren, die een illusie opwekten aan tjemaras, hier en daar paarse lavendel en achter mij een zachtgroene
weide met ontelbare witte madeliefjes — toen had ik de gewaarwording dat hij naast me stond, naar zijn eigen graf keek
en me lachend vroeg : 'Zoek je mij hier, in dit lege graf? Ik ben
er al lang uitgevlogen. Mijn ziel laat zich niet insluiten door
zand en aarde en een formeel grafzerkje op de koop toe. Raad
eens, waar ik nu ben? Natuurlijk met je mee, naar Indonesia.' 12

Haar jaar in Europa werd gehalveerd, toen Soegondo haar per telegram
liet weten dat hij van heimwee verkommerde en haar weer aan zijn
zijde wenste.
Soewarsih leed de laatste jaren van haar leven aan suikerziekte en bij
Soegondo was in 1977 longkanker geconstateerd. Op 24 augustus 1977
overleed de schrijfster in haar woonplaats, Jogja, aan een hersenbloeding. Op 23 april 1978 volgde haar man haar.
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Noten
*

Dit artikel is een (uitgebreidere) versie van de lezing die ik op 10 oktober 1986 op
uitnodiging van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde in Leiden hield
en die gebaseerd is op mijn doctoraalscriptie 'Indonesisch onderwijzeres met Europese akte' (Instituut voor Neerlandistiek, Universiteit van Amsterdam, 1981).
Ten behoeve van mijn scriptie schreef Parton() Pringgodigdo (een neef van de
schrijfster, zoon van haar zuster Soewarni en Abdulkarim Pringgodigdo) het artikel
'Episoden uit het leven van Soewarsih Djojopoespito' (Jakarta, 1978; niet gepubliceerd).

1 Pringgodigdo, p. 1.
2 Idem, pp. 1-2.
3 Idem, p. 2.
4 Idem, p. 2.
5 Encyclopaedic. van Nederlandsch-Indle, 1939, 4e suppl. deel 9, pp. 400-401.
6 Soewarsih Djojopoespito, 'Eddy du Perron, de vriend die nooit gestorven is' (zie
bibliografie), p. 70.
7 Idem, p. 72.
8 Idem, p. 74.
9 Elisabeth de Roos, 'Een Indonesische roman'. In. Groot Nederland, 1942, I, pp.
72-73.
10 Djojopoespito, 1973, pp. 68-69.
11 De Roos, p. 68.
12 Djojopoespito, 1973, p. 69.
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De Soendase roman van Soewarsih
In zijn Nawoord bij de derde druk van Buiten het gareel maakt Gerard Termorshuizen melding van het feit dat Soewarsihs in 1937 door Balai Poestaka geweigerde Soendase roman na de oorlog onder de titel Marjanah alsnog door
deze uitgeverij gepubliceerd werd. Dit feit kwam echter tijdens de presentatie
van deze herdruk in oktober j.l. nog niet ter sprake (zie de hiervoor en hierna
afgedrukte voordrachten van R.-H. Zuidinga en A. Teeuw). Door de redactie
uitgenodigd om in voorlopig uiterst beknopte vorm iets over dit boekje (dat in
geen Nederlandse openbare verzameling is aangetroffen) mede te delen, vermeld ik dat Marjanah ku (= door) S. Djojopuspito, Djakarta 1959, 140 blz.,
waarvan een exemplaar sinds 29-6-1959 in mijn bezit is, door Balai Pustaka
onder No. 2029 is uitgegeven, en aan het slot de datering Bandung 1937 draagt.
Ik hoop t.z.t. uitvoeriger op de inhoud van het boekje terug te komen.
J. Noorduyn
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■ Indonesische roman

SOEWARSIH DJOJOPOESPITO
BUITEN HET GAREEL
Het sterk autobiografische verslag van een
Jong onderwijzersechtpaar dat werkzaam
was op nationalistische scholen op Java.
De aandacht gaat vooral uit naar de mensen zelf, hun spanningen en conflicten. Het
streven naar emancipatie krijgt daarbij
grote nadruk.
Buiten het gareel kwam tot stand met hulp
van E. du Perron, die er ook een inleiding bij
schreef. Het boek werd nu bovendien van
een nawoord voorzien door Gerard Termorshuizen. Derde druk.
Bid de boekhandel
229 bladzijden
f 3590
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Een buitenbeentje in de
literatuurgeschiedenis
A. TEEUW

In de korte tijd die tot mijn beschikking staat wil ik mij beperken tot
een paar kanttekeningen over de plaats van Buiten het gareel (hierna BG)
in de literatuurgeschiedenis; het gaat mij daarbij vooral om de vraag : in
welke literatuurgeschiedenis hoort BG eigenlijk thuis? Het meest voor
de hand liggende antwoord is natuurlijk: de Nederlandse, op grond van
de gebruikte taal; de simpelste omschrijving van Nederlandse letterkunde is immers: literatuur die oorspronkelijk in het Nederlands is
geschreven.
De eerste kanttekening betreft de relatie tot een eerder boek van dezelfde schrijfster: we weten dat Soewarsih eerst een ander boek in het
Soendaas heeft geschreven (n.b. niet dit boek), dat is de taal van WestJava die haar moedertaal was. We weten dat uit externe mededelingen
en uit BG zelf. Want op Du Perrons gezag, en op grond van andere
informatie mogen we de eerste zin van BG autobiografisch interpreteren: 'Het was een voldongen feit, dat haar manuscript was teruggestuurd.' Dat manuscript blijkt een 'Soendanese roman' (p. 2 10, 3e druk)
geweest te zijn, die zij in een verdrietige periode van haar leven begonnen was, 'om afleiding te hebben'. Maar dit boek werd geweigerd door
de uitgeverij Balai Poestaka, het Nederlands-Indisch gouvernementskantoor voor de Volkslectuur. Soedarmo, de man van Soelastri, verwoordt de motieven voor de afwijzing :
Het is toch niet meer dan natuurlijk [dat het geweigerd werd],
waar Bale Poestaka enkel lektuur wil voor het yolk. Hoe moet
zo'n boek dan zijn geschreven? Nuttig, dat wil zeggen vol lering,
in een goede vorm gegoten en dan nog . . . boeiend. Je roman
nu geeft niet veel nuttigs, is niet traditioneel aangekleed, dus
niet van goede vorm, en tenslotte, hij is niet boeiend, omdat hij
niet beantwoordt aan de kinderlijke fantasie van de desaonderwijzer.
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Er is wel gesuggereerd dat het boek ook om politieke redenen de censuur van de redactie van Balai Poestaka niet gepasseerd is; ik heb die
suggestie zelf in mijn boek Modern Indonesian Literature (MIL) vermeld.
Maar de toenmalige directeur van Balai Poestaka, de latere Leidse hoogleraar Hidding, zelf goed kenner van het Soendaas en politiek voor die
tijd een zeer progressief man, heeft dat nadrukkelijk tegengesproken:
het was de Soendase redactie, onder leiding van de befaamde kenner
van het Soendaas Satjadibrata, die het bock onaanvaardbaar vond —
om de door Soedarmo genoemde redenen, en ook met name omdat de
taal 'slecht Soendaas' was. Hidding zei mij dat hij het boek graag had
gepubliceerd, maar zijn Soendase redactie op Balai Poestaka niet trotseren kon of wilde. Dat het eerder Indonesiers dan de Nederlandse censor
waren die het boek weigerden, wordt ook gesuggereerd door de verzuchting van Soelastri :
Dit nu is een keerpunt in mijn leven. Nu niet meer weifelen
tussen Soendaas en Nederlands. Het is een felt geworden, dat
juist zij die ik liefheb me hebben afgestoten, mij dit wanhopige
gevoel bezorgd hebben van voor niets te hebben gewerkt.
Het oorspronkelijke manuscript is verdwenen — en in de Soendase
literatuurgeschiedenis zal dit bock dus nooit een plaats krijgen. Of en in
hoeverre de in 1975 in een serie romans voor jongeren verschenen
Indonesische roman van Soewarsih Maryati een omwerking is van die
oorspronkelijke Soendase roman, en dat eerste bock zo dus toch nog
achteraf een (bescheiden) plaatsje in de moderne Indonesische literatuur krijgt, kan ik nu (nog) niet beoordelen.
De tweede kanttekening betreft dat alternatief Soendaas/Nederlands. Op
28 oktober 1928 heeft de Indonesische jeugdbeweging de drievoudige
gelofte (Sumpah Pemuda, 'eed der jongeren') afgelegd van het ene vaderland Indonesia, het ene Indonesische yolk en de ene taal: de bahasa
Indonesia als nationale taal. Die dag wordt nog steeds herdacht in
Indonesia. Toch zou het onjuist zijn te denken dat na 1928 dat ideaal
ook meteen werkelijkheid geworden is en dat althans de nationalistische beweging het in praktijk gebracht heeft. Het tegendeel bijna is
waar; niet alleen politieke druk van boven of heeft verwezenlijking van
dat ideaal van de nationale taal in de dertiger jaren onmogelijk gemaakt; in grote delen van de Indonesische intellectuele wereld leefde
dat ideaal in het geheel nog niet; Maleis was nauwelijks een serious
alternatief voor het Nederlands; het telde nog niet als een echte taal,
zeker voor vele intellectuele Javanen en Soendanezen, die immers in
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hun eigen taal een veel rijker culturele en literaire traditie bezaten, en
vaak het Maleis alleen als lingua franca, als omgangstaal met anderstaligen voor simpele dingen van het dagelijks leven, als markttaaltje
hanteerden. Soewarsihs dilemma : Soendaas of Nederlands illustreert
dat fraai: hoewel volgens de literatuurgeschiedenis Indonesia al minstens vanaf 1920 een moderne Indonesische literatuur, in het Maleis =
bahasa Indonesia, had ontwikkeld, was dat in feite de literatuur van
een kleine groep, overwegend Sumatraanse schrijvers. Maleis kwam in
het eind van de dertiger jaren voor haar kennelijk helemaal niet in
aanmerking als alternatief voor het Soendaas; ik maak me sterk dat ze
ilberhaupt niet gewend (in staat?) was het Coen al als schrijftaal to
hanteren. Pas na 1945 is zij zich als schrijfster van het Indonesisch gaan
bedienen.
Derde kanttekening: al is qua taal en gehanteerde literaire conventies
dit boek dan Nederlands, helemaal 'thuis' is het toch niet in de Nederlandse literatuur. Du Perron noemt het, 'hoewel in het nederlands geschreven, een uiterst representatieve indonesiese roman van deze tijd'
(voorwoord BG), voornamelijk op grond van de thematiek: de bewustwording van de Indonesische vrouw en de rol die het onderwijs daarbij
speelt. Ook de setting en de hoofdpersonen zijn geheel Indonesisch. Rob
Nieuwenhuys heeft er ook wat mee gezeten: ondanks de ondertitel van
zijn Oost-Indische Spiegel 'Wat Nederlandse [mijn cursivering] schrijvers en
dichters over Indonesia hebben geschreven' lijft hij zonder nadere verklaring Soewarsihs boek in bij wat tegenwoordig de Indische bellettrie
heet, in het hoofdstuk waarin Du Perron centraal staat. En al moge dat
naar de letter dan misschien niet kloppen, begrijpelijk is het wel: ook
BG verbindt immers, net als al het door hem besproken werk, op speciale wijze de Nederlandse taal met de Indisch/Indonesische wereld. In
dat opzicht misstaat Soewarsih niet in de Oost-Indische Spiegel, naast de
twee andere Indonesische schrijvers die daarin een duidelijke plaats
hebben: Kartini en Noto Soeroto. Al blijft Soewarsih toch het meest
Indonesische buitenbeentje in de Indische literaire wereld van Pak Rob.
Vierde en laatste kanttekening : zelf heb ik ook nogal gerommeld met
het boek van Soewarsih: het komt niet voor in mijn eerste, Nederlandse
boekje over Indonesische literatuur van 1950 (Voltooid Voorspel), evenmin in de veel uitvoeriger Indonesische versies daarvan uit de vijftiger
jaren (de diverse drukken van Pokok dan Tokoh dalam Kesusastraan Indonesia Baru); maar in mijn Engelse boek van 1967 (MIL) heb ik haar
roman wel kort besproken; hoewel 'for formal reasons' (het Nederlands) buiten het bestek van mijn boek liggend, paste het toch qua
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'spirit, content and background' onmiskenbaar in de periode en het
genre van de vooroorlogse Indonesische roman, zo schreef ik (ik zou nu
overigens wat meer aarzeling hebben dat ook op het genre to betrekken).
Behalve de taal is er echter een ander argument waarom het in het
kader van moderne opvattingen over literatuurgeschiedenis niet zo
goed past in de Indonesische literatuurgeschiedenis: van receptie van de
roman in Indonesia is vrijwel geen sprake geweest. De politieke geschiedenis heeft daar zo haar eigen rol in gespeeld : de eerste druk in
1940 heeft India nooit bereikt; de tweede (1946) verscheen ook al niet
in een tijd dat men bij Indonesiers veel aandacht verwachten mocht
voor een in Nederland verschenen boek van een vrijwel onbekende
Indonesische vrouw. Ook in 1946 had het boek misschien nog vernieuwend, conventie-doorbrekend kunnen werken, maar dat is niet gebeurd; en de autobiografische verteltraditie heeft zich bij de generatie
van '45 ontwikkeld, onafhankelijk van Soewarsihs boek: ik noem bijvoorbeeld Idrus, Pramoedya Ananta Toer en Sitor Situmorang.
Pas in 1975 is het boek echt teruggekeerd tot zijn 'Land van Herkomst',
dank zij de vertaling in het Indonesisch (met de titel Manusia Bebas, 'De
vrije mens'), door de auteur zelf, die inmiddels ook een zekere naam
had gekregen door ander, oorspronkelijk in het Indonesisch geschreven
werk. Veelzeggend is dat deze Indonesische vertaling op Nederlands
initiatief en met Nederlandse fondsen tot stand is gekomen, in een
vertaalserie ondernomen in het Cultureel Accoord met Indonesia, waarvan Multatuli's Max Havelaar het eerste deel was en die verder voornamelijk bestond uit typisch Indische bellettrie.
Ook in deze Indonesische vorm werd het boek geen succes, noch
commercieel, noch literair-historisch; het heeft het lot gedeeld van de
meeste vertalingen; het is niet of nauwelijks in de Indonesische literatuurgeschiedenis doorgedrongen. Het is ook daar een buitenbeentje gebleven.
Anders gezegd, en samengevat : Buiten het gareel is buiten het gareel van
de officiele literatuurgeschiedenis gebleven, van welke literatuurgeschiedenis dan ook; het zweeft ergens vrij rond tussen de literaire werelden van Nederland, India en Indonesia, eigengereid, een buitenbeentje. Maar dat is meer het probleem van de literatuurhistorici dan van
het boek; en het is juist de verdienste en de kwaliteit van het boek dat
het voor lezers uit alle Brie werelden: de Nederlandse, de Indische en
de Indonesische leesbaar en genietbaar is. Daarom : goed dat het er weer
is. En: lees dat boek.
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Een leven in isolement
GERARD TERMORSHUIZEN

Een leven in isolement, maatschappelijk zowel als geestelijk, is de prijs
geweest die Soewarsih Djojopoespito heeft moeten betalen voor haar
leven buiten het gareel. Zij wist het zelf maar al te goed. Het blijkt
bijvoorbeeld uit haar roman, uit haar niet-gepubliceerde jeugdherinneringen en, rriisschien nog wel het meest onthullend, uit de vaak heel
persoonlijke brieven aan haar vrienden.
Met dat gevoel van 'er niet bij te horen', het weten bepaalde scheidslijnen niet te kunnen doorbreken, werd ze voor het eerst geconfronteerd
in de omgang met haar Europese klasgenoten op de mulo, waar ook
haar zusje Soewarni school ging. lo jong als we toen waren', schrijft
Soewarsih over die tijd, 'beseften we diep in ons hart, dat het leven
voor ons niet gemakkelijk zou zijn. Dat alleen verstand en kennis het
enige wapen voor ons zouden zijn om de zovele moeilijkheden te overwinnen.' Veel eenzamer nog dan in Bogor, waar zij haar zusje en andere
familie in haar nabijheid wist, was zij in het verre Soerabaja, waar zij,
onder andere op kosten van het Kartini-fonds, de Europese kweekschool bezocht. Onder de dertig leerlingen van haar klas waren zij en
een Javaan de enige Indonesiers. Zij vertelt erover:

In het begin keken de Hollandse kinderen wat laatdunkend op
ons neer, op de twee Javaantjes, die uitverkoren waren samen
met hen te leven. Hun houding was begrijpelijk en ik kon het
hen vergeven, omdat Indonesiers in die tijd een klasse lager
waren in hun ogen. Het 'blank' houden van een school gaf een
school stijl en aanzien. Door onze aanwezigheid was er een
duistere vlek op het aanzien gekomen. Maar toen bleek, dat
Darsono, de Javaanse jongen, over een helder verstand beschikte en in wiskunde en rekenen uitmuntend was, en ik, het Ja-

167

vaanse meisje, de beste opstellen van de klas kon maken, sloeg
die laatdunkende houding om in een zekere waardering. Zo
bleef dat, de drie jaren lang, dat we op die kweekschool leerden.
Meneer Veltman, de leraar in het Nederlands, schroomde zelfs
niet mijn opstellen met een 8 of 9 te waarderen. F. . .1 Dat was
een uiting van grote moed, gezien de situatie van die tijd. Hij
kon net zo goed op het cijfer afdingen, waar niemand tegen zou
zijn, omdat het verschil tussen Hollander en Indonesier zo groot
en onoverbrugbaar leek.
Diezelfde leraar Veltman was een enthousiast bewonderaar van Multatuli en las zijn leerlingen onder andere uit de 'Max Havelaar' voor. Wat
dit voor Soewarsih betekende, schrijft zij ook:
Na zo'n lezing over Max Havelaar voelde ik me niet meer eenzaam thuis. Opeens had mijn leven zin en betekenis gekregen,
en besefte ik, wat mijn toekomstdromen moesten zijn. Ik hoorde mijn buurmeisjes praten en lachen. Maar ik wacht bij mezelf:
'Mijn leven is anders ingesteld dan het hunne. Noem het dat wij
geen 'jeugd' beleven, maar voor ons, jonge Indonesiers, is geen
jeugd weggelegd. Want zodra wij de schoolbanken verlaten
hebben, wacht ons allen een zware taak: leiders te worden van
ons yolk.' Het leek hoovaardig om het zo te zeggen, maar later
is gebleken, dat wij, die jeugd van mijn tijd dan, veel hebben
moeten bijdragen tot de nationale beweging, zij het als een
klein schroefje alleen en niet als leidende figuren, zoals wij het
van ons zelf gedacht hadden.
Hoe zwaar die taak wel was en vooral ook hoe alleen zij en Soegondo
(met wie zij spoedig na haar studie trouwde) vaak stonden in hun strijd
voor hun idealen, lezen we in Buiten het gareel. In de steek gelaten te
worden door de eigen mensen, dat was nog het ergste.
Wanneer de vrijheidsstrijd tegen Nederland goed en wel ten einde is,
trekken Soewarsih en haar man — het is dan begin jaren vijftig — zich
terug uit het openbare leven. Als democratisch denkende socialisten,
horend tot de kring van Soetan Sjahrir, voelden zij zich steeds meer
vervreemd van de richting waarin Indonesia zich politiek en sociaaleconomisch bewoog. In een brief uit 1973, schrijvend over armoede en
sociaal onrecht, merkte Soewarsih op: 'De vrijheid is en wordt duur
betaald.' Zij waren veroordeeld tot een nieuw isolement, afgedaan en
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'weggegooid als een ouwe lap', zoals Soewarsih wel eens bitter kon
zeggen. En altijd weer waren daar de zorgen om het geld voor het
levensonderhoud van hen en hun Brie kinderen en, later, voor de dagelijkse insuline die Soewarsih als suikerpatiente nodig had. Zo nu en dan
was zij ernstig ziek.
Maar veel schrijnender nog dan dit alles waren voor haar de gevoelens van onzekerheid en van twijfel aan het nut van de strijd van
vroeger en van het bestaan daarna. Zij hunkerde naar een beetje erkenning en waardering. Wanneer zij begin 1976 een literaire prijs heeft
ontvangen, schrijft ze met enige trots: 'tenminste een beetje waardering
en wat geld'. Afleiding vond ze in handwerken. Ze maakte gekke wollen beesten voor haar kleinkinderen en haakte mooie kleedjes en prachtige stola's. Daar had ze plezier in; het leverde bovendien wat inkomsten op. Naar aanleiding van haar wens met vertaalwerk wat bij te
verdienen, schreef ze :
Nu krijg ik mijn zakgeld van borduren, tassen en confectiejurken maken. Werk, dat niet zo erg vernederend is. Maar als ik
kan vertalen des te beter. Ik wil niemand met mijn uitgaven
belasten, zeker niet de kinderen, die ook hun eigen moeilijkheden hebben. Dan kan ik doodgaan met het gevoel, dat ik
niemand tot last ben geweest, en dat ik altijd mijn best heb
gedaan, mijn leven lang, en altijd even opgewekt ben gebleven,
hoe moeilijk alles ook is.
Dat was zij ondanks alles: opgewekt, een moedige vrouw. Boeiend kon
zij vertellen, scherp soms over de vele teleurstellingen van vroeger en
daarna, maar altijd was er ook haar relativerende humor en zelfspot. Ze
kon zichzelf uitlachen.
De omstandigheid dat Soewarsih in Djokjakarta woonde — haar man
was een Javaan! — heeft niet weinig bijgedragen tot haar isolement.
Zij, een Soendanese, spontaan van karakter en open en direct in de
benadering van mensen, heeft nooit kunnen wennen in Djokja. Het
Javaanse element beklemde haar, zoals het Soelastri, de hoofdfiguur in
Buiten het gareel, deed toen zij voor het eerst in Djokja kwam :
Soelastri vond de omgeving eigenlijk antipathiek: zij met haar
gezonde natuur voelde een opstand tegen deze tot het uiterste
verfijnde cultuur, werd onaangenaam getroffen door het slome
in de bewegingen der mensen en in de rijke schaduwen der
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Soewarsih en Soegondo Djojopoespito met een kleinkind voor hun huffs in Djokjakarta
(foto gemaakt door Gerard Termorshuizen in 1975)

bomen en ze besefte, dat haar ellendig gevoel voortkwam uit
het verschil tussen Javaan en Soendanees, op oeroude antipathieen gebaseerd.
Soewarsih vond Midden-Java bovendien somber. Zij had een voortdurend heimwee naar de heldere luchten, het frisse groen en de bergen
van de Preanger, haar geboortegrond op West-Java, en naar de mensen
daar, bij wie ze zichzelf kon zijn. Ze kon er maar zelden heen. Wat haar
van haar bezoek aan Nederland, in 1953, vooral was bijgebleven, waren
het prille groen, de geur en de kleuren van de lente, die haar herinnerden aan de vroege ochtenden 4n Cibatok, het dorp waar zij was geboren.
Met hoeveel ontroering schreef ze later — in de hierboven genoemde
jeugdherinneringen — over haar in dat dorp doorgebrachte kinderjaren.
Een enkel fragment:
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Vanachter ons huisje was er een prachtig uitzicht op de blauwe
Salak, waarvan de top in de vroege ochtend in witte wolken
was gehuld, tot die even later gouden strepen vertoonden en
daarna als een teer waas verdwenen voor de felle zon. Het
groene geboomte aan de voet van die berg, de gelende padivelden, hier en daar een enkele kromme boom of pisangboom
met hun gerafelde bladeren — ach, hoe heerlijk scheen het
leven, als je er wren naar mocht kijken, in de schaduw van onze
patjarboom.
En over de huiselijke kring :
Ik zag ze daar zitten, rond de etenstafel, smakelijk genietend
van het lekkere eten, de hoofden lets gebogen, onder de hanglamp, vader, moeder, tante Imah. Grootmoeder in haar lesnstoel, sirih stampend in haar koperen vijzel en die ze later in
haar mond tot een rood sap kauwde, dat ze uitspuugde, heimelijk en niet te zien in een klein leeg melkblikje. Had ik de gave
van een schilder, hoe zou ik het tafereel kunnen uitbeelden, met
die ontroering en heimwee naar vroegere dagen. De stemmen
van hen zijn verstomd, hun beenderen liggen al jaren in hun
graven. Alleen de herinnering blijft levend. Het heimwee blijft
knagen als een stil verdriet.
Scherp was Soewarsih zich overigens bewust, hoezeer de herinnering
de werkelijkheid kon vervalsen:
Het is gevaarlijk te verzinken in de herinneringen van je jeugd.
Je gedraagt je dan als een duiker in de diepe zee, die alleen de
mooie Bingen naar de oppervlakte haalt. Het lelijke, het ruwe
laat hij achter en hij bekijkt zijn buit met een heimwee en een
weemoed, die alles met een toverlicht van dromen overstralen.
1k gedraag me als die duiker. Maar wie zou het mij kwalijk
kunnen nemen, als ik de periode uit mijn jeugd te mooi beschrijf, want de aandoening van de mens is hem eigen. Het
kritisch verstand heeft er weinig mee te maken en is een hinder
soms voor de ontroering die men heeft meegemaakt.
In juni 1970 ontmoette ik Soewarsih voor het eerst. Die avond en de
avonden daarna spraken wij over haar Buiten het gareel en over de
achtergronden van dat boek. Ze voelde zich blij, dat er nog jongeren
waren die haar boek lazen en dat ze nog niet helemaal vergeten was.
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Hoe blij was ze ook, toen ze enkele jaren later de paragraaf las, die Rob
Nieuwenhuys in zijn Oost-Indische Spiegel aan haar werk wijdde en de
bloemlezing Het laat je niet los kreeg, waarin een fragment van Buiten het
gareel was opgenomen. 'Ik wist niet', zo schreef ze me in april 1974, 'dat
wat ik toen schreef van blijvende aard zou zijn en dat men er aandacht
aan zou schenken.' Enige maanden daarna deden professor Teeuw en ik
het voorstel om met financiele steun van het ministerie van CRM (nu:
WVC) haar boek te laten vertalen in het Indonesisch. Zij vertaalde het
zelf. Daaraan bezig, schreef ze mij : 'Nu, met deze vertaling begin ik
opnieuw te leven. In zekere zin voel ik mij als in een nieuwe lente frisse
moed krijgen. Zou dat wel constant blijven? Of is het maar een gevoel
van behagen, je eigen werk weer te herkennen. Zou ik misschien nog
mistroostiger worden door dat uit je jeugd? 1k was toen nauwelijks 21
jaar en zo vol voorgevoelens van moeilijke perioden. Zou ik eindelijk
mijn leven of kunnen sluiten met een happy ending, een boek althans
dat voor het nageslacht wat kan betekenen?' En in een volgende brief:
'[. . .1 ik heb echt plezier om mezelf te zien toen, zo schuchter, zo sentimenteel en toch zo vol gevoel nog en . . . idealen voor de toekomst. Was
ik die vrouw toen (ik was 26, toen ik schreef)? Ik had toen al een goede
pen en nu . . . helaas toch nog onzeker in alles [. . .1.'
De vertaling verscheen in 1975, 35 jaar na de eerste druk en twee jaar
voor haar flood. Wij weten hoe gelukkig die uitgave haar heeft gemaakt: 'het geluk', zoals zij in een brief schrijft, 'van een oude vrouw,
die zichzelf terugziet, een jonge vrouw van veertig jaar geleden, en die
nu het gevoel heeft niet voor niets te hebben geleefd [. . .1. Trouwens, ik
beschouw het als een testament voor onze jongeren, dit simpele, wat ik
ze aan heb te bieden. Het leven zonder idealen is dor en droog.'
Met het geld dat ze voor haar vertaling kreeg, knapte ze haar huis op
en liet het verven in vrolijke kleuren. Ze schreef erover: 'Het is vrolijker
zo dan het donkergroen waarbij ik me somber voel en dat me doet
denken aan het graf [. . .1. Geen gedachte aan ziekte of wat dan ook.
Maar een nieuw leven, lentegroen en pril, zodat ik me weer kan inzetten om iets geks te schrijven.'
Soewarsih vertaalde haar boek onder de titel Manusia bebas, de 'vrije
mens': dat 'impliceert een mens', zo schrijft zij in een dankbrief aan het
ministerie van CRM, 'vrij van vooroordeel, vrij van vrees, van bindende
vormen en tradities; en in mijn poging om geestelijk vrij te zijn, vaak
mislukkingen ondergaand, vaak tegenstand van de eigen mensen, besef
ik dat de mens, ondanks dat falen en opstaan, eerst innerlijk vrij moet
zijn om dan pas te denken aan de opbouw van een betere toekomst
voor zijn yolk.'
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Het 'Indische' element in de

Nederlandse jeugdliteratuur
DOROTHEE BUUR

Op zoek gaan naar jeugdboeken waarin Nederlands-India en Indonesia
centraal staan of voorkomen, betekent het oproepen van een stukje
koloniale en sociale geschiedenis. In het onderwerp zitten facetten die
vanuit verschillende gezichtshoeken belicht kunnen worden. Dit merk
je wanneer je al een eind op weg bent met het materiaal. Er ontstaat
een overzicht van een 'minimal social-history' om maar eens een term
te gebruiken.
Vaak heb ik me afgevraagd waarom in Nederland weinig aandacht is
geschonken aan het Indische jeugdboek, terwijl er wel zo nu en dan is
geschreven over het Friese, het Vlaamse, het Antilliaanse en Surinaamse jeugdboek.' Misschien heeft men in de jaren na de Tweede Wereldoorlog de term 'koloniaal' niet willen gebruiken, was de belangstelling
voor het koloniale verleden aan het afnemen en werden repatrianten in
beslag genomen door hun nieuwe bestaan in Nederland. Of lag het
voormalige Nederlands-India nog zo dichtbij dat men er niet toe kon
komen om erover te schrijven, moest alles eerst bezinken?
In de periode vOOr de Tweede Wereldoorlog ben ik wel het onderwerp 'Indische boeken' tegengekomen in een artikel van de hand van
mevrouw M.A.E. van Lith-van Schreven. 2 Pleitend voor het Indische
boek zegt ze :
Naast het echt Hollandse boek, moet m.i. echter het typisch
Indische meer naar voren komen, dat ook zeer nuttig zou zijn
voor de kinderen in Holland, die over het algemeen nog veel te
weinig van het normale leven in de belangrijke en schone kolonien afweten.
En ze geeft bij haat- -artikel een lijstje van Indische kinderboeken met de
opmerking:
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Het zal wel niet volledig zijn, omdat ik in vele gevallen slechts
op de titel of kon gaan. Nergens staan deze boeken apart gecatalogiseerd of is er bij vermeld, dat ze in Indie spelen.
Hierdoor kwam ik op de idee een bibliografie — een uitgave van het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden; voltooiing naar verwachting eind 1987 — samen te stellen over dit onderwerp.
Binnen de gegeven ruimte kan ik slechts een algemeen overzicht geven.
Het zwaartepunt ligt echter op de 19e eeuw, omdat in deze periode het
'Indische' element zo bijzonder naar voren komt.
De eerste boeken voor de jeugd over Nederlands-Oost-Indie bevatten
geschiedkundige verhalen en reisbeschrijvingen van gevaarlijke zeereizen waarin schipbreuken en zeerovers een belangrijke rol spelen.
Een van die geschiedkundige werkjes dateert uit 1826 en is geschreven door de uit Hoorn afkomstige onderwijzer Gerrit Engelberts Gerrits.
Het draagt de titel Het levee en de daden van den doorluchtigen zeeheld
J.P sz. Koen ; gouverneur generaal en voornaamsten grondlegger van Neêrlands
uitgebreide heerschappij in de Oost-Indie"; in gesprekken tusschen eenen vader
en zijne kinderen.
In zijn 'Voorberigt' haalt Engelberts Gerrits een lange zinsnede aan
van de Utrechtse hoogieraar G. Moll' die constateerde dat :
1.. .1 onze vaderlandsche jongelingen weinig weten van de gebeurtenissen, welke vergezeld zijn gegaan met de vestiging en
uitbreiding van onze Oost- en Westindische kolonien [.. .1 en
het zoude alleszins een belangrijk doch tegelijk een bij uitstek
moeijelijk werk zijn, de daden van de voornaamste dergenen,
welke zich op verschillende tijden in onze Oost- en Westindische kolonien hebben verdienstelijk gemaakt, in een helder
en waardig daglicht te stellen.
Engelberts Gerrits heeft de bovengenoemde 'moeijelijke taak' op zich
genomen. Het werkje is geschreven in de vorm van een dialoog. De
strekking van dit bock is op z'n zachtst uitgedrukt zeêr chauvinistisch.
In het zevende gesprek vertelt de vader aan zijn drie zoontjes Eduard,
Hendrik en Koenraad nog enige bijzonderheden over het karakter, de
leefwijze en de zeden van de Javanen. Het eenzijdige en negatieve beeld
dat Engelberts Gerrits van de Javaan schetst, doet sterk vermoeden dat
hij nooit een voet aan wal heeft gezet in Nederlands-Indie. Zijn 'kennis'
zal hij uit geschreven bronnen hebben gehaald.
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Johannes Olivier Jzn. is een auteur die wel met kennis van zaken en
waardering over Indie en haar bewoners vertelt. In zijn eerste boek
Elviro's revs naar en door Java en de Molukkos dat in 1835 verscheen, zegt
Olivier in zijn inleiding:
Het lezen van reisbeschrijvingen is, buiten twijfel, voor jonge
lieden eene der nuttigste uitspanningen [. . .], maar dan moeten
die reisbeschrijvingen wel de waarheid behelzen. Bij vele werken van dien aard is dit niet het geval.
In dit boekje introduceert Olivier zich bij zijn jeugdige lezers onder de
naam Elviro (Elviro is een letteromzetting van Olivier). Hij vertelt hen
uitvoerig over zijn eigen jeugd. Nadat hij kennis heeft gemaakt met
een scheepskapitein, komt hij onder diens bescherming als schrijver
[klerk] bij de marine. In mei 1817 vertrekt Olivier vanuit Texel en
begint zijn eerste zeereis naar Oost-Indie. In september gaat hij in Batavia van boord en wordt dan aangesteld als tolk/vertaler. Olivier maakt
dan reizen naar Ambon, Banda, Malakka en Sumatra. In 1826 wordt
hij door omstandigheden gedwongen naar Nederland terug te keren.
Hij gaat zich daar met letterkundig werk bezighouden, maar het verlangen naar Indie blijft.
In 1840 volgt het reisverhaal Tafereel van Oost-Indie, voor jonge lieden
van beiderlei kunne. In dit tweedelige werk geeft Olivier zeer persoonlijke
en gedetailleerde beschrijvingen van zijn zeereis, het leven aan boord
van een zeilschip en van zijn ervaringen in Oost-Indie. Over het verschil
in leefwijze van de Europeaan en de Javaan zegt Olivier :
Ik voor mij geloof derhalve dat men aan de Javanen den prijs
der zindelijkheid mag toekennen, te meer omdat zij ook op hun
ligchaam zeer net zijn, en zich dagelijks bij herhaling baden en
wasschen. Het wordt ook bij de Europeanen eene gewoonte in
Indie elk oogenblik handen en aangezigt te wasschen en zich
dagelijks te baden. De ondervinding bewijst, dat hoe kouder het
klimaat van een land is, des te moeilijker het valt, eene strikte
zindelijkheid in acht te nemen.
Vol lof is Olivier over de Javaanse samenleving, de gastvrijheid, het
huiselijk leven en de eerbied die aan de ouderen worth betoond. Ook de
Java-oorlog en de gevangenneming van prins Diponegoro door de
Nederlanders komt ter sprake. Bij het eiland Banda is Olivier getuige
van het beschieten van Molukse zeerovers-prauwen en sluikhandelaren
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die zonder wettige pas varen. De levens van vrouwen en kinderen
worden gespaard, de mannen echter worden met prauw en al door de
Nederlandse schepen doorschoten.
In het tweede deel besteedt Olivier ruime aandacht aan het inheemse
bestuur, de Chinese bevolking, opium, Ambon en de Alfoeren. Hierbij
een citaat over de kleding van gekerstende Molukkers:
De inboorlingen der Moluksche eilanden, en vooral de Christenen, leggen eene groote zucht aan den dag, om de kleeding der
Nederlanders na te volgen. Van het maken onzer kleederen
hebben zij natuurlijk geen het minste begrip, en om deze reden
maken hunne volkshoofden soms in Europisch gewaad eene
kluchtige vertooning. Vanwege het Nederlandsch Gouvernement ontvangen deze hoofden nu en dan kleedingstukken ten
geschenk, welke zij als aanzienlijke eerbewijzen aanmerken en
met groote zorgvuldigheid bewaren.
Of de bijbehorende prentjes die in het boek staan door Olivier zelf zijn
getekend is niet met zekerheid te zeggen. Wel schrijft hij.
De beweging van de blekkang (palankijn of draagstoel) is zoo
zacht, dat men daarin ongehinderd kan schrijven en zelfs teekenen, althans losse schetsen van de schilderachtige landstreken op het papier kan werpen, die naderhand gemakkelijk
tot meer uitvoerige afbeeldingen uitgewerkt kunnen worden.
Oliviers verteltrant is voor die tijd levendig en boeiend. Hij ruimt overdreven zienswijzen over bevolking en klimaat uit de weg door te zeggen:
Het is een dwaas vooroordeel, uit nationale hoogmoed geboren,
dat wij blanken van een edeler menschenras zouden zijn, dan
onze natuurgenooten, die in een warmer klimaat geboren, eene
meer donkere kleur hebben aangenomen, en zulk een vooroordeel is den verlichten mensch, en vooral den verlichten christen
onwaardig. Eeven zoo houde ik het er voor dat de onderscheiding van het menschelijk geslacht in verschillende rassen op
een soortgelijk verwaand vooroordeel berust.
Van het maar kort bestaan hebbende tijdschrift De Oosterling (183 51837) is Olivier oprichter en ook redacteur geweest. In 1840 kreeg hij
een kans om voorgoed naar Indie terug te keren, waar hij tot 1849
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hoofdonderwijzer is aan de Gouvernements eerste lagere school te Weltevreden (Batavia). Dan volgt zijn benoeming tot directeur van de
Landsdrukkerij met daarnaast het redacteurschap van het van gouvernementswege uitgegeven 'staatsblad' de Javasche Courant tot aan zijn
dood in 1858. Deze twee functies hebben, tezamen met zijn persoonlijke
omstandigheden, veel van zijn krachten gevergd. Olivier had dertien
kinderen waarvan er slechts een zoon in leven bleef. Batavia was in die
tijd een bijzonder ongezond oord, ook voor Europeanen. Vooral de kindersterfte was schrikbarend.
Ik maak even een zijsprong: in 1838 verschijnt in Koepang op Timor
een Maleise vertaling van Proeve van kleine gedigten voor kinderen (17781782) van Hieronymus van Alphen. Deze gedichtjes met hun christelijke
levensvisie zijn vertaald door de zendeling Geerlof Heimering4 die in
1826 naar Timor was gestuurd door het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Hij kreeg daar een vaste aanstelling als leraar, richtte scholen op te Oesappa en Pariti en vertaalde godsdienstige werkjes vanuit
het Engels en Nederlands in het Maleis, waaronder een bijbelse geschiedenis voor kinderen. Maar het meest curieus blijft de Maleise vertaling
van de kindergedichtjes van Van Alphen. Heimering heeft ontzettend
veel gedaan voor het onderwijs op Timor en omdat hij zelf boekjes
uitgaf kreeg hij de beschikking over een drukpers.
In het standaardwerk Wormcruyt met suycker van D.L. Daalder wordt
op de Maleise vertaling gewezen naar aanleiding van een artikel van
Marie J. Francken : Hieronymus van Alphen in het Maleis. 5 Volgens Marie
Francken, die het boekje in handen heeft gehad, is het zeer slecht gedrukt en nogal geschonden, zodat de tekst op sommige plaatsen moeilijk is te lezen. 6 Het bevat de vertaling van alle zesenzestig gedichtjes
zoals die in de complete uitgave van Van Alphens Proeve van kleine
gedigten voor kinderen voorkomen.
In zijn voorbericht wijst Heimering op de grote moeilijkheid Hollandse versjes in het Maleis te vertalen, aangezien de beide talen in
aard zoveel verschillen. Maar hij spreekt de hoop uit dat deze gedichtjes
door de kinderen van Maleise landaard zullen worden gelezen, opdat ze
lering zullen trekken uit de nuttige lessen erin gegeven, teneinde verstandig en gelukkig te worden.
De inhoud van de gedichtjes heeft Heimering getracht enigszins aan
te passen aan de Indische omgeving. Zo worden bijvoorbeeld Nederlandse plantjes vervangen door inheemse. De pruim en de perzik worden vertaald door het Arabische idjas en toeffah farsi.

178

In de eerste helft van de vorige eeuw telde men op Java slechts een
handjevol Gouvernements lagere scholen en een iets groter aantal particuliere inrichtingen van onderwijs. Vooral de Java-oorlog (1825-1830)
maakte dat ook op het onderwijs drastisch moest worden bezuinigd.
Het bestaan van een onderwijzer was in deze tijd niet gemakkelijk, ja,
zelfs zwaar te noemen.
De meeste kinderen kenden geen behoorlijk Nederlands. Dit vond
zijn oorzaak in het huiselijk leven waar de kinderen vaak aan bedienden werden overgelaten en beInvloed werden door de inheemse denken leefwijze. Bovendien moeten we bedenken dat in de Indo-europese
gezinnen het Maleis de omgangstaal was. Ook een buitensporig schoolverzuim verhinderde goede resultaten.
In zo'n situatie moet de Nederlandse onderwijzer Johannes van Soest
hebben gewerkt. Op achtentwintigjarige leeftijd was hij met zijn vrouw
naar Java gekomen waar hij eerst een aantal jaren werd aangesteld in
Pasoeroean en Soerabaja. Daarna kwam zijn overplaatsing naar Batavia.
Het onderwijzerschap en het ongezonde klimaat van Batavia in die tijd
vergden veel van zijn gestel. Bovendien had hij vijf van zijn kinderen
ten grave gedragen op Tanah Abang, het Europese kerkhof. Batavia
werd toen 'het graf van de Europeanen' genoemd.
Ondanks deze moeilijkheden schreef Van Soest een bundel versjes,
genaamd Oost-Indische bloempjes ; gedichtjes voor de Nederlandsch-Indische
jeugd. Het boekje werd in 1846 te Batavia gedrukt en uitgegeven. Deze
gedichtjes waren in de eerste plaats bestemd voor de jeugd in Nederlands-Indie. In zijn voorbericht schrijft Van Soest :
Ofschoon er reeds zeer vele gedichtjes voor kinderen zijn in het
licht gegeven, en men daaronder keurige juweeltjes vindt, zoo
als de versjes van Van Alphen, van Francijntje de Boer enz.
enz., zoo voldoen zij echter niet geheel en al aan de behoefte
van de Nederlandsch-Indische jeugd; — immers handelen zij
veelal over voorwerpen, welke alleen in Europa te huis hooren,
en daarom geheel buiten het bereik der zintuigen van de kinderen, bier te lande, liggen, zoo als in Van Alphen's gedichtjes.
Om nu eenigszins in die behoefte te voorzien, besteede ik
mijne vrije uren tot het zamenstellen van het volgende zestigtal
dichtstukjes, onderwerpen behelzende, welke, zoo ik mij niet
bedrieg, alle door de Indische jeugd begrepen worden, daar
bijna al de onderwerpen, in die versjes voorkomende, haar bekend zijn.
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Johannes van Soest wordt met zijn gedichtjes de 'Indische' Van Alphen
genoemd. Na zijn dood volgde nog een aantal herdrukken die steeds
fraaier werden uitgevoerd. Zo is de derde druk geillustreerd met kleurenlitho's naar tekeningen van Auguste van Pers. Ook werden verschillende van zijn versjes op muziek gezet door de componist C. Hane.
De bekende schrijver Hans van de Wall heeft in 1936 voor de NI ROM
(Nederlands Indische Radio Omroep) een serie voordrachten gehouden
over 'Indie in den goeden ouden tijd' en daarin gezegd dat de invloed
van Johannes van Soest niet onderschat mag worden omdat zijn verzen
waren vervaardigd in en voor de tijd, waarin elke geestelijke ontspanning voor het Indische kind ontbrak. 7 De kinderwereld heeft, door de
vele herdrukken, bewezen dat het boekje een succes was.
Achter het pseudoniem Evangeline gaat de predikant H.M.C. van Oosterzee schuil. Naast godsdienstige en letterkundige werkjes schreef hij
ook jeugdboeken, zoals De reis naar Java (1858). Hoofdpersoon in dit
romantische verhaal is de elfjarige Klaartje de Bruyn, enig kind van een
welgestelde Amsterdamse koopman. Onverwachts moet haar varier
voor zijn handelszaak naar Batavia en hij neemt zijn vrouw en dochtertje mee. In een brief aan haar grootvader beschrijft Klaartje haar indrukken van Batavia waar het zO ontzettend heet is en dat alles er zo
treurig uitziet.
Bloemen en boomen, menschen en dieren zien er zoo ziekelijk
en gedrukt uit, dat ik er niets van begrijpen kon, totdat papa
mij zeide, dat zulks van de ongezonde dampen kwam, die uit
de nabijgelegen moerassen opstijgen. [. . .1
Onze arme papa kan evenwel niet bij ons blijven, maar moet
alle dagen naar de ongezonde stall, waarin hij zijn kantoor heeft
[. . .1.
Het woonhuis van de familie De Bruyn ligt in Weltevreden, een buitenwijk van Batavia en heeft als uitzondering een verdieping.
Wanneer mevrouw De Bruyn van een avondpartij thuiskomt, is ze
heel verbaasd over de onnatuurlijke kleding van de bedienden en ze
zegt tegen haar man:
dat de Europeers hunne bruine bedienden in livrei-rokken steken, die een zoo wonderlijk kontrast maken met de Indische
hoofdbedekking, die zij behouden en met hunne bloote voeten.8
Waarom dit aan vrije beweging zoo gewone menschenvolk in
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gegalonneerde rokken te prangen, waarin zij er zoo gedwongen
uitzien? Ik houd het er voor dat men zijn vaderland niet naar
een vreemd land moet medenemen, maar zich naar de zeden en
gebruiken des lands voegen, waarin men leeft.
De heer De Bruyn stelt dan voor om naar een desa te rijden waar het
Indische leven nog in zijn oorspronkelijkheid is te zien. Klaartje is
enthousiast wanneer ze het plaatsje binnenkomt en door de overweldigende schoonheid van de natuur voelt ze zich pas echt in Indie. Haar
wens is om haar twaalfde verjaardag in dit kleine vriendelijke dorp
door te brengen. Op deze feestelijke dag keert Klaartje met haar ouders
naar dit dorpje terug en krijgt ze er zelfs een speelmakkertje bij, een
achtjarig Javaans meisje met de Nederlandse naam Lisa. Omdat mevrouw De Bruyn nog een vrouw voor haar bediening nodig heeft gaat
ook de moeder van Lisa — die weduwe is — mee naar Weltevreden. In
het begin heeft Klaartje erg moeten wennen aan haar nieuwe huisgenootje :
Zoo hadden Lisa's langzame, sluipende bewegingen, zoowel als
de groote buigzaamheid van haar ligchaam haar aan de apen
herinnerd L. .1 en alleen Lisa's handen, die zoo zacht en buigzaam waren, dat zij haar bijna als zonder beenderen toeschenen,
wekten nog altijd haar bewondering op.
Maar ook Lisa heeft het moeilijk: de knellende Europese kleding, al
raakt ze er langzamerhand aan gewend, behalve aan het schoeisel; ze
blijft op blote voeten lopen.
Voor hun definitief vertrek naar Nederland gaat de familie De Bruyn
naar de bergen te Soekapoera (Malang), want verandering van klimaat
doet goed. Ook Lisa is van de partij en kan vast wennen aan een
koelere omgeving omdat ze straks meegaat naar Europa. Na terugkeer
in Weltevreden krijgt Klaartje onderricht van een speciale onderwijzer.
De kleine Lisa hoeft dit huisonderwijs nog niet te volgen, maar ze is wel
bij de lessen aanwezig. Intussen weet de heer De Bruyn zijn landerijen
voor een goede prijs aan een Sumatraanse planter te verkopen. Dan
gaat het gezin met Lisa en haar moeder naar Nederland.
Haar vijftiende verjaardag viert Klaartje weer in Amsterdam.
's Avonds is er een groot feest met bal voor de jongelui, waar niet alleen
Klaartje de aandacht trekt, maar ook Lisa die met haar bruine tint en
parelsnoeren in haar ravenzwarte haar zo'n verrassend kijkspel oplevert, dat alle blikken onwillekeurig op haar zijn gericht.
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Een kind der Indische zon, geleek zij op haar elfde jaar volkomen op eene vijftienjarige Europesche, en slechts weinige der
aanwezige meisjes overtroffen haar in gestalte.
In de tweede helft van de 19e eeuw begint er moeizaam een ontwikkeling op gang te komen op het gebied van gellustreerde boekjes over
Indie en voor het kind in Indie. Had Johannes van Soest de spits
afgebeten met zijn Oost-Indische bloempjes, ruim Lien jaar later verschijnt
Java; prentenboek voor de Nederlandsch-Indische jeugd door een Oost-Indisch Oudgast. Het is een gezamenlijke uitgave van de firma's Kolff en
Sijthoff in 1857. Wie achter deze 'oudgast' schuilgaat is niet bekend.
Hoewel de titel spreekt van 'prentenboek' beantwoordt het boekje toch
niet helemaal aan dit doel. De tweede druk kreeg een lets andere titel:
Platen en prenten uit Nederlandsch Indie' met bijschriften voor de jeugd door
een Oud-Indier; nieuwe uitgaaf met nieuwe plaatjes, [1857]. Een aantal
gekleurde gravures zijn nu vervangen door kleurenlitho's met een meer
uitgebreide enscenering naar reprodukties van de Franse kunstenaar
Ernest [Alfred] Hardouin.
De uitgever heeft dit boekje met een vooropgezet doel laten verschijnen: Indische onderwerpen voor de Indische jeugd, omdat aan de
meeste kinderen de Hollandse boeken met hun plaatjes volkomen
vreemd waren.
Het boekje beschrijft in korte hoofdstukjes allerlei volkstypen en
onderwerpen uit het dagelijks leven. De inhoud is doortrokken van de
christelijke moraal wanneer een andere godsdienst, zoals de Islam, ter
sprake komt. Wel is het tolerant :
Zijt daarom, lieve kinderen! jegens de Javaan, hoewel in godsdienst, kleur en taal van U verschillende, verdraagzaam en liefderijk, en tracht door Uw gedrag zijne toegenegenheid te winnen; vergeet niet dat gij zijn land bewoont, dat schoone eiland,
waarvan gij wel eens hebt hooren zingen of zelf gezongen hebt :
Geen plekje op geheel deez' aard
Is mij meer dan Java waard
Geen land kan mij bekooren
Dan 't land waar 'k vreugde, drank en spijs
Geniet bij onderwijs,
En waar ik ben geboren.
De tekst van dit liedje is uit Oost-Indische bloempjes van Johannes van
Soest.
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Bladzijde uit het prentenboek Gambar Gambar van G. Kolff, [1879]

Dit kleine 'prentenboek' is een bekorte en bewerkte versie van de
populaire uitgave: Java; tooneelen uit het leven, karakterschetsen en kleederdrachten van Java's bewoners door Ernest Alfred] Hardouin en W.L.
Ritter dat in 1855 voor volwassenen werd uitgegeven.
De bekende uitgever Gualtherus Kolff bracht in 1879 een bijzonder
groot formaat prentenboek op de markt onder de Maleise titel: Gambar
gambar akan Peladjaran dan Kasoekacin Anak-Anak dan Iboe-bapanja ; Nederlandsch-Indische Prenten. Di kaloewarkan olOh Toewan Kolff, jang dahoeloe di
negeri Batawi. De Nederlandse vertaling daarvan luidt : Tekeningen tot
nut en vermaak voor kinderen en ouders. Uitgegeven door Mijnheer
Kolff, voorheen gevestigd in Batavia. Die Nederlandse vertaling staat
niet op het titelblad afgedrukt; wel zijn de onderschriften bij de prenten
tweetalig: Maleis en Nederlands.
De meningen over dit prentenboek waren nogal controversieel. In
Nederland waren de reacties van het vakblad Nieuwsblad van den Boekhandel en de krant Het Vaderland lovend. De recensent van De Indische
Gids,9 de heer Van Kesteren, schreef een vernietigende kritiek over de
uitvoering van het boek:
Hoe heeft een man met zooveel smaak als Toewan Kolff die
prenten in de wereld kunnen zenden? Men klaagt altijd over de
verslaafdheid der inlanders aan schreeuwende kleuren en stui-
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tende kleurenmengeling; deze Gambar gambar zijn werkelijk
niet geschikt, om hun aesthetisch gevoel te zuiveren. F. . .1
Goed uitgevoerd en ruim in Indic verspreid, kunnen dergelijke prenten een voortreffelijk hulpmiddel worden bij het aanschouwelijk onderwijs, en meer en beter dan menig leerboek
bijdragen tot verstandelijke ontwikkeling van den jeugdigen
inlander, maar vooral — en dit is niet minder belangrijk — tot
bestrijding van inlandschen wansmaak, tot de aesthetische
vorming van het opkomend geslacht onder de inboorlingen.
Natuurlijk liet de heer Kolff — vanuit Nederland — het niet bij deze
kritiek zitten en antwoordde De Indische Gids") met een 'correspondentie-artikel', genaamd Eene Toelichting:
Sommigen toch hebben (gelijk de Indische Gids) aan mijn
goedkoope kinderprenten onmogelijke eisen gedaan, alsof het
schilderijen of kunstplaten moesten zijn. F. . .1
't Heeft mij heel wat moeite gekost, den kunstlievenden tekenaar te bewegen een niet stuitende, maar toch een ietwat harder
tint te geven. . . Een kundig uitgever van naam, vooral van
kinderprenten en prentenboeken in ons vaderland, verzekerde
mij: 'zonder die harde, ja, schrille kleuren lusten de kinderen
geen prenten, hun instinct schijnt dat nu eenmaal te eischen'.
1. . .1
Moest ik dan uitzondering makers voor mijn Indische kinderen, verslaafd aan schreeuwende kleuren en stuitende kleurenmengeling? Chassez le naturel en de Inlanders waren van mijne Prenten weggeloopen — au galop!
Tijdens de eeuwwisseling komt er een andere mentaliteit dan de voorgaande ten opzichte van de inheemse bevolking, aangeduid als 'de
ethische koers'. Men wil de levensstandaard en het onderwijs verbeteren door een menselijker politick. Ook in de schrijverswereld komt
deze gedachtengang tot uiting, zoals bijvoorbeeld bij Nellie van Kol. Zij
was een Nederlandse gouvernante die met Naar ethisch-pedagogische
onderwerpen in Brieven aan Minette (eerder verschenen in het Soerabajaasch Handelsblad) de aandacht had getrokken.
Evenals destijds Johannes van Soest constateerde ook Nellie van Kol
— bijna veertig jaar later, nota bene! — dat praktisch alle leerboeken en
ontspanningslectuur gericht waren op kinderen die in Europa zijn geweest of in een Europees milieu leefden. In een van de hoofdstukken
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uit Brieven aan Minette komt dit gemis aan het eigen karakter en de
leefwereld van het Indische kind nadrukkelijk ter sprake.
Erger is het, dat ook de uitspanningslectuur nagenoeg uitsluitend bestaat uit werkjes, geschreven voor de Europeesche jeugd.
Voor kinderen die in Europa geweest zijn of in een zuiver Europeesche omgeving leven, is dit geval alweder minder bedenkelijk; maar van zeer jonge Creooltjes en van de kleurlingetjes is
het toch wat v661 gevergd, dat zij belang zullen stellen in dingen, die meestal geheel buiten hun gezichtseinder liggen. Voor
hen moest eene eigene literatuur bestaan. Er moest hen nu en
dan een fabel, een sprookje, een geschiedenis verteld worden,
waarin hun dieren, hun bloemen, hun geheele wereldje een
hoofdrol speelden. Dat zou hun belangstelling en leeslust opwekken en ongemerkt zouden zij de taal leeren liefhebben en
goed spreken, waarin hun zooveel moois en aardigs werd verteld. — Er bestaat wel reeds een en ander op dit gebied, maar 't
is weinig, v661 te weinig."
Op 2 april 1883 verschijnt het eerste nummer van de Indische KinderCourant, een weekblaadje voor de jeugd in Nederlands-Indie, waarvan
Nellie van Kol de redactie op zich had genomen. Alleen op het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden is dit blad, en
dan nog alleen de eerste twee jaargangen, aanwezig en de inhoud van
het krantje bestaat voor het merendeel uit Europese onderwerpen. Vanaf nummer 5 begint het Indische element naar voren te komen zoals in
het korte stukje Het kippetje en de Bogor fkleine zwarte panted. Hoe lang
de Indische Kinder-Courant heeft bestaan is mij niet bekend. Nellie van
Kol is slechts een jaar redactrice geweest. Ze moest om gezondheidsredenen deze functie neerleggen.
Intussen verschenen haar Bloemensprookjes (1883) en een paar jaar
later Sprookjes en vertellingen (1886); oorspronkelijke verhaaltjes afgestemd op de leefwereld van het kind in Indie. Later heeft Nellie van Kol
de redactie gevoerd van de bekende Volks-Kinderbibliotheek (1898-1914)
waarin een paar Indische jeugdboeken van Marie C. Kooy-van Zeggelen
werden opgenomen.12
Door toedoen van Nellie van Kol komt ook Marie C. Kooy-van Zeggelen onder de invloed van de ethische richting. Als vrouw van een
officier in het Indische leger ging ze voor twee jaar met haar man mee
naar een eenzaam bivak in het bergland van Zuid-Celebes. Het was deze
omgeving, ver buiten het leven van de Europeaan, waar zij haar inspiratie kreeg tot het schrijven van haar jeugdboeken over Celebes, zoals
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De gouden kris (1908) dat zij aan Nellie van Kol opdroeg. Ook De schat
van den armen jongen (1913) is aan de werkelijkheid ontleend en beschrijft de pacificatie van het zuidelijk binnenland van Celebes door het
Nederlands gezag. Haar beste kinderboek dat veel herdrukken kreeg is
Het zeerooversjongetje (1920) dat vertelt over Alfoerse zeerovers die vrouwen en kinderen van het eiland Banggai (Celebes en Onderhorigheden)
ontvoeren om ze als slaven to verkopen aan de Sultan van Ternate.
Een bekroond verhaaltje" dat zeker in de sfeer van de ethische richting
thuishoort is De jeugd van Djimin (1904). Het is geschreven door mejuffrouw A.M. Gerth van Wijk. Onderwerp is de 'verheffing van de
Inlander' Djimin, zoontje van een huisbediende, dat opgroeit met de
jongste zoon van een Nederlandse controleursfamilie op Java. Djimin
ontwikkelt zich zo goed dat de controleur meer van hem wil maken dan
een gewone huisjongen. Dikwijls laat hij Djimin schrijfwerk verrichten
en brieven bezorgen, zodat hij betrokken raakt bij bestuurszaken. Via
Djimin verneemt hij dan regelmatig wat er onder de mensen in de desa
leeft. Samen met de familie reist Djimin per boot naar Nederland, echter
niet als bediende, maar als passagier! Bij de terugreis naar Indie zegt
Djimin vol dankbaarheid tegen de familie dat ze 'van een kleine inlandse jongen een mens hebben gemaakt'.
De christelijke onderwijzer Hilbrandt Boschma beschrijft in de jeugdroman Blank en Bruin (1902) de geschiedenis van Leo, kind van een
Javaanse moeder en een Nederlandse zendeling. Als woes is hij uit
Indie naar Holland gekomen, vergezeld door Bamboe, een oudere christen-Javaan die op een ontroerende wijze voor Leo zorgt. Nog maar pas
gearriveerd in het Nederlandse stadje waar ze gaan woven, wordt het
tweetal door een groepje jongens uitgelachen en bespot met lmenscheneter', 'Hottentot', 'heiden' en `schoorsteenveger'. Ook moet Leo nog
vernederingen en gemene pesterijen verduren van zijn verwende Hollandse neef Rudolf. Later, als Rudolf invalide wordt tijdens de Lombokexpeditie van 1894, verzoent hij zich met Leo.
Clêmence M.H. Bauer was een vrouw die zich het sociaal onrecht erg
aantrok. Haar jeugd had zij afwisselend in Nederland, Amerika en Nederlands-Indie doorgebracht. Bovendien heeft zij als onderwijzeres vijfentwintig jaar lang in Den Haag voor de klas gestaan. Haar eerste
meisjesboek Vriendinnetjes (1913) gaat over de verhoudingen van
schoolkinderen op een kleine plaats in Oost-Java. Het verhaal ademt
nog de sfeer van 'tempo doeloe' en vertelt over het Indische meisje
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Rosina. Zij woont met haar moeder — die weduwe is — niet in de
Europese buurt, maar ver weg aan de rand van de kampong. Door haar
afkomst en haar gebrekkige Nederlands wordt Rosina het mikpunt van
discriminatie en spotternij. ZO hevig, dat ze wegloopt van school.
In Tante Noep (1926) vertelt Gerda C. van der Horst-van Doorn over het
Indische familieleven uit 'tempo doeloe'. Met veel liefde en een grout
inlevingsvermogen brengt zij haar typen tot leven. Tante Noep is ongehuwd en het kind van een Javaanse moeder en een Hollandse fuselier.
Na de dood van haar ouders heeft ze haar nichtje Wiesje in huis genomen. Tante Noep woont in een van de gangs (straatjes die van het
Europese stadsdeel naar de kampong leiden) van Batavia. Ze zorgt voor
hun beider levensonderhoud met het maken van inheemse lekkernijen
die door een Javaan huis aan huis aan Europeanen worden verkocht.
Met Kerstmis gaat Tante Noep altijd naar de graven van haar ouders
om daar bloemen to brengen. Het verdriet haar dat ze naar twee verschillende begraafplaatsen moet : het Javaanse kerkhof waar haar moeder ligt en het Europese waar het graf van haar vader is. Zelfs tot na de
dood wordt er hier een scheiding getrokken tussen de Javaan en de
Europeaan!
Als er een stad is die telkens terugkeert in de verhalen dan is het Den
Haag. De 'Indische' stad bij uitstek, waar Indische families elkaar ontmoetten, waar ze hun verloftijd doorbrachten en kun kinderen voor
studie achterlieten in een pension, in een leraarsgezin of bij familie. Het
kind uit Indie wordt in de verhalen vaak als nukkig (tinka's) en verwend beschreven. Door de 'Hollandse' opvoeding wordt het gedrag
meer aangepast aan de omgeving.
In het leven van de kinderen in Indie speelde vooral de baboe een
belangrijke rol. Ze fungeerde als trait d'union tussen moeder en kind.
Soms verving zij de moeder wanneer deze was overleden. Van de baboe
leerde het kind de eerste Maleise woordjes en kwam het n aanraking
met de inheemse denk- en leefwereld. Hieruit groeide vaak een liefdevolle band. Maar er was ook een keerzijde aan deze band, wanneer het
kind voortdurend zijn zin kreeg van baboe en de ouders zich daar niet
tegen verzetten.
Beata van Helsdingen-Schoevers schreef over het onderwerp 'bedorven kinderen' en zij constateerde dat in Holland het Indische kind
helaas een beetje als 'minderwaardig' wordt beschouwd. 'Geestelijk beduidt "Indisch" steeds iets van den tweeden rang.'' 4
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Na de Eerste Wereldoorlog gaan steeds meer Nederlanders naar Indie
om hun geluk te beproeven of om hun positie te verbeteren. Vooral het
'binnenkomen' van vrouwen heeft tot gevolg dat de verhalen meer
'Nederlands' van sfeer worden. Maakten veel Nederlanders carriere in
de Oost, er waren natuurlijk ook pechvogels en verliezers.
Over het verborgen leed waarmee de opgroeiende jeugd te maken
kreeg in de koloniale samenleving wordt ook geschreven, omdat ouders
bijvoorbeeld faalden, of omdat de vader zijn betrekking verloor tijdens
de malaise van de jaren dertig.
Zo beschrijft Annie Romein-Verschoor in Aan den Oedjoeng (1928) de
problemen van de zestienjarige Lien die na de zelfmoord van haar
weltfremde en aan morfine verslaafde vader alleen achterblijft. Geen
zoetsappige jeugdroman, maar een realistisch volwassen verhaal uit het
marine-milieu van Soerabaja.
Het meisje uit de rimboe (1935) door Tine van Klaveren vertelt de
situatie van een Nederlandse cultuur-tuinopzichter op Sumatra's Westkust die geld van zijn werkgever heeft gebruikt om te speculeren. Zijn
half-Javaanse vrouw en zijn Indische dochtertje zijn hierdoor zwaar
gedupeerd. Woonden ze eerst in de Hollandse gemeenschap, nti moeten
ze een bestaan leiden als 'kampong-Europeanen', hetgeen armoede en
disc riminatie betekent. Wanneer de moeder tijdens een cholera epidemie sterft, komt ze zonder ceremonieel op een armoedig Islamitisch
kerkhof te liggen, terwijl ze door haar geboorte recht heeft op een graf
op een Europees kerkhof.
In samenwerking met de Koninklijke Vereeniging 'Koloniaal Instituut'
— later 'Indisch Instituut' — en de Keuringscommissie voor Koloniale
Jeugdlectuur die uit bibliotheek- en onderwijsmensen bestond, werd in
1935 en 1936 de Raadgever voor Koloniale Jeugdlectuur uitgegeven. Dit
was een brochure waarin aanbevolen boeken met een korte inhoudsbeschrijving vermeld stonden en die bestemd was voor scholen, schoolbibliotheken, voor clubs of het gezin.
Om het koloniale jeugdboek te stimuleren stelde de Keuringscommissie in 1937 de Garoedaprijs in voor het beste koloniale jeugdboek dat
op onderhoudende wijze kon vertellen over de Nederlandse Overzeese
Gewesten.
Het werk van de schrijfster L. van Suchtelen-Leembruggen werd verschillende keren bekroond met de Garoedaprijs. In 1941 met Djaidin, een
verhaal over de transmigratie van een Javaanse desafamilie naar de
Lampongse Districten op Sumatra; in 1947 met een verhaal over Makassaren en Boeginezen op Celebes, getiteld : Van verschillende scam.
190

Met de auteur Simon Franke die in 1939 de eerste prijs kreeg voor De
wajangpop zijn we bijna aan het einde van de koloniale periode gekomen.
Over het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Europa schrijft Diet
Kramer (= D.M. Muller-Kramer) in Indie in haar jeugdroman Eindexamen 1940. Zij vertelt over een groepje leerlingen van een HBS in Midden-Java, die te maken krijgt met de Duitse bezetting in Nederland en
de NSB-ers met hun sympathisanten in Indie. Omdat dit boek in het
toenmalige Batavia werd uitgegeven, kreeg het minder bekendheid in
Nederland.
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er al betrekkelijk gauw romans
en verhalen over de Japanse bezetting die vanuit Nederlandse en Indonesische situaties werden verteld. Vooral Fenna Feenstra genoot een
zekere populariteit met Maar die vlag verlaten, nooit. . . ! (1946) en het
daarop aansluitende deel Terug in het vaderland (1951), jeugdromans die
in de marinewereld spelen. Van Diet Kramer verscheen Thuisvaart
(1948), een roman die vele keren werd herdrukt. Deze verhalen geven
niet alleen een beeld van de Japanse bezetting, de interneringskampen
en de Bersiaptijd (de periode na de Japanse capitulatie in 1945 tot aan
de onafhankelijkheid van Indonesia in 1949), maar 66k de problemen
van de periode na de repatriering komen ter sprake, zoals de slechte
huisvesting, de huwelijks- en gezinsmoeilijkheden, het vinden van een
passende werkkring en de discriminatie. Met deze toestanden kregen
bijna alle repatrianten en spijtoptanten (degenen die hun keus voor de
Indonesische nationaliteit achteraf betreurden en de Nederlandse verwierven) vroeg of laat te maken.
Ook de Molukse groeperingen — KNIL-militairen en hun gezinnen — die in speciale kampen of woonwijken werden ondergebracht
hadden aanpassingsproblemen. Ze waren de ontheemden bij uitstek.
Een paar christelijke uitgevers kwamen met boekjes waarin over Ambonnese schoolkinderen wordt verteld, zoals Oleng en Ateng (1968) van
de onderwijzeres Phia van den Berg. Zij heeft zaf voor de klas gestaan
en gewoond in het Molukse kamp Schattenberg bij Westerbork.
Nederlands Nieuw-Guinea, 'nu Irian Jaya, met een totaal andere cultuur,
was en is nog steeds een uitgestrekt zendingsterrein. Miek Dorrestein,
eveneens onderwijzeres, heeft haar ervaringen verwerkt onder andere
in de jeugdroman Vogelvrij verklaard (1984). Het gaat over het verzet
van de Papoeabevolking die door Indonesische ambtenaren en militairen onder de voet wordt gelopen, gemarteld en uitgebuit. Het schetst
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ook een schrijnend beeld van een jonge halfbloed Papoea die zijn Nederlandse vader nooit heeft gekend.
Problemen van Indonesia als 'Derde Wereldland' en het adopteren
van kinderen uit een ontwikkelingsland staan beschreven in Sandra en
Thijs zoeken zelf een broertje (1981) samengesteld door Almar Tjepkema
en Frank Greiner.
Guus Kuijer laat in zijn avontuurlijke jeugdroman Het land van de
neushoornvogel (1985) een middelbare scholier uit Noord-Holland kennismaken met de leefwereld van de Iban-Dajaks op Borneo. Deze
Dajaks zien hun cultuur en milieu verdwijnen door de rigoureuze houtkap van de tropische regenwouden. Ze raken ontheemd en worden
gedwongen om abrupt de 20e eeuw binnen to stappen met alle verloedering die daarbij hoort.
Met dit overzicht heb ik in grote lijnen de ontwikkeling van het 'Indische' jeugdboek willen aangeven en de eigen plaats die het in de
Nederlandse jeugdliteratuur heeft verworven.
Noten
1 Van wormcruyt met suycker tot jeugdhteratuur; samengesteld door F. Daalder en
I. Daalder-Schripsema; tweede druk, 1973.
2 Indtsch Vrouwen Jaarboek 1936; samengesteld door M.A.E. van Lith-van Schreven
en J.H. Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp.
3 G. Moll, Verhandehng over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders. Amsterdam,
1825
4 C.A.L. van Troostenburg de Bruijn, Biographisch woordenboek van Oost-Indische predi-

kanten. Nijmegen, 1893, pp. 173-174.
5 Levende Talen, 141, 1947, pp. 106-107.
6 De Fakkel, jrg. 1, no. 10, 1941, pp. 888-896.
7 Victor Ido [ps. van Hans van de Wall], India in den goeden ouden tijd, deel II.

Bandoeng, 1936, pp. 35-40.
8 Zie bijvoorbeeld 'Een Javaansche bediende', getekend door Ernest [Alfred] Hardouin in W.L. Ritter, Java; tooneelen uit het levee, karakterschetsen en kleederdrachten
van Java's bewoners. Leiden, 1855.
9 De Indische Gids, 1879, I, le rg., pp. 811 e.v.
10 De Indische Gids, 1879, II, le erg. pp. 119 e.v
11 Nellie [ps. van J.M.P. van Kol-Porrey], Brieven aan Minette. 's-Gravenhage, 1884, pp.
121-122.
12 Marie C. Kooy-van Zeggelen, Jong Java's lief en leed Rotterdam, [1904] en De
gouden kris. Rotterdam, [1908].
13 Bekroond naar aanleiding van een prijsvraag, uitgeschreven door de Groep Nederlandsch Indie. van het Algemeen Nederlandsch V erbond (A.N.V.).
14 Beata van Helsdingen - Schoevers, Indict' en Europa; fragmenten door —. Leiden,
1929, pp. 140 e.v.

192

Uitnodiging
Op vrijdag 23 januari a.s. organiseert de Werkgroep IndischNederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag. Deze
middag zal geheel gewijd zijn aan de schrijver H.J. Friedericy.
Sprekers zullen zijn:

Roger Tol:

Een bloedig voorspel; de controleur van Gowa
H.J. Friedericy als rapporteur

Bert Herben:

De ethische politiek in het work van
H.J. Friedericy

Joop van den Berg: Van de eerste tot de laatste etappe
Aanvang: 14.00 uur
Plaats :

Rijksuniversiteit Leiden. Gebouw 1175 (Centraal Faciliteitengebouw), zaal 028, Witte Singel/Doelencomplex (achter het
Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg).
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
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Door ruimtegebrek vervalt ditmaal de Lijst van Indische Letteren. Voortzetting
van deze lijst vindt plaats in het eerste nummer van de komende jaargang.

Oproep
Wie kan mij in contact brengen met mensen die de schrijver J. Treffers hebben
gekend, auteur van de roman Schuim van goud, z.j. Kolif & Co. Batavia-Centrum. Maar die mij vooral meer kunnen vertellen over de heftige reacties die
de verschijning van het boek — midden jaren dertig — teweegbracht.
Ik zou er graag t.z.t. een artikel aan willen wijden.
Reacties graag aan: Joop van den Berg, Alexanderlaan 38, 1213 XT Hilversum, telefoon 035-852687.
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Ingezonden
In Guus Houtzagers artikel over 'De Tienduizend Dingen' van Maria DermotIt
(Indische Letteren, nr. 2 / juni 1986) staat onder de foto van de vrouw die voor
de hoofdpersoon model stond: "(geheel rechts) 'Moeder van Aart' (Felicia) in de
Tuin van 'Kleyntjes' ". Afgezien van het feit dat '(midden)' en 'de Tuin Kleyntjes'
juister was geweest, is 'Moeder van Aart' gewoon misleidend. 'Welke Aart?'
kan de lezer zich afvragen. Daar had natuurlijk 'Moeder Van Aart' moeten
staan.
Wanneer dat gedoe met het woord van zich tot deze ene repel had beperkt
zou ik het niet nodig gevonden hebben de lezers van Indische Letteren deelgenoot te maken van mijn ergernis.
Nergens in haar boek noemt Maria Dermoat de volledige naam — voornaam en achternaam — van de hoofdpersoon. Dat leidt bij Houtzager en, zoals
we zullen zien, niet alleen bij hem, tot slordigheden met inhoudelijke konsekwenties. Volgens de regels moet bij een familienaam het woord 'van' met een
kleine letter worden geschreven wanneer die naam wordt voorafgegaan door
een voornaam of een voorletter ('Jan van Houten'). Staat er geen voornaam of
voorletter voor dan schrijft men 'van' met een hoofdletter: 'Mijnheer Van
Houten', 'mevrouw Van Aart' (Rob Nieuwenhuys: 'Komen en Blijven', 1982,
blz. 153). Nu had Maria Dermodt — gelukkig — vaak haar eigen regels en zij
kon dan ook schrijven: "Zij droeg een mooie naam — mevrouw von Zus en
Zo — (zo had haar man geheten, die uit een Oost-Pruisisch jonkergeslacht
stamde)." (De Tienduizend Dingen, 6e druk, blz. 6). Even verder lezen we:
"Naar de gewoonte op het eiland, waar men moeielijk vreemde namen onthouden kon, en iedereen bijnamen gaf, werd zij 'mevrouw aan de binnenbaai'
genoemd, of ook wel 'mevrouw van Kleyntjes', zo heette de tuin." (blz. 6 en 7).
Vanzelfsprekend moet 'van' hier in elk geval met een kleine letter, omdat het
geen deel van een eigennaam is, net zomin als in bijvoorbeeld 'de mevrouw
van de overkant'.
In zijn overigens interessante artikel heeft Guus Houtzager het voortdurend
over 'mevrouw Van Kleyntjes' (op blz. 72 citeert hij zelfs fout). 'Van Kleyntjes'
wordt daardoor bij hem de familienaam van de hoofdpersoon, iets wat Maria
Dermoat duidelijk nooit bedoeld heeft. Helemaal merkwaardig is het dat Houtzager op blz. 69 schrijft: ". . . Felicia van Kleyntjes, ook vaak genoemd: mevrouw Van Kleyntjes. . ." Er lijkt een zekere — maar welke? — opzet te zitten
in zijn gebruik van hoofdletter en kleine letter: 'Mevrouw Van Kleyntjes';
'Grootmoeder Van Kleyntjes' (blz. 75); een keer zelfs 'Grootmoeder Kleyntjes'
(blz. 87; eenzelfde omissie als bij Rob Nieuwenhuys, 'Komen en Blijven', blz.
153); maar ook, op blz. 69 en blz. 70: 'Felicia van Kleyntjes'.
In de schrijfwijze van Maria Dermoilt — 'mevrouw van Kleyntjes' — horen
we telkens weer, door het hele boek, de stem van het eiland "waar men (. . .)
iedereen bijnamen gaf'.
Dit element wordt door het foutieve gebruik van die hoofdletter weggevaagd.
Wilfried Dierick
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Rectificaties en toevoegingen
In het artikel van B.N. Teensma, De Eed op het Kerkhof; een Maleis-Portugees verhaal uit 1780 in Indische Letteren jrg. 1, nr. 3 (pp. 101-117), zijn enkele fouten
geslopen. De belangrijkste daarvan zijn:
orie: oroe (107.22; 116.33)
baar = Arab. bodem. meet zijn: baar = barro. Modder, aarde. (108.34)
brienjella. Mal. berinjela. : brienjella = berinjela (108.34)
oero: ouro (111.17)
persoonlijke : bezittelijke (115.13 )
doe: die (116.4)
diciondria : diciondrio (117.17)
De auteur is zeer geInteresseerd in eventuele reacties op zijn artikel, vooral in
bij de lezers bekende Maleis-Portugese teksten, woorden en uitdrukkingen, zo
mogelijk met hun vindplaatsen.
B.N. Teensma, St. Jacobsgracht 2A, 2311 PW Leiden

In het artikel van Reggie Baay, Het toneelstuk Arm Java van Pieter Brooshooft:
een literair pleidooi voor de ethische politiek in Indische Letteren jrg. 1, nr. 3 (pp. 119136), dient de volgende correctie aangebracht te worden:
(p. 127) in de troonrede van 1901 werd er voor het eerst gesproken van een
'zedelijke verplichting' moet zijn:
in de troonrede van 1901 werd er voor het eerst gesproken van een 'zedelijke
roeping'.

Ik dank dr. P.J. Koets, die mij erop gewezen heeft dat het woord 'roeping' in
deze context een belangrijke bijbelse bijklank had (zeker in de geesteswereld
van de toenmalige minister-president Kuyper) : 'de Meester is daar en hij roept
u'. Een bijklank die het door mij gebruikte, meer juridische 'verplichting' mist.
Tevens zou ik hier van de gelegenheid gebruik willen maken om te wijzen op
een studie van mevrouw E. Locher-Scholten over Pieter Brooshooft als ethicus
en journalist :
Elsbeth Locher-Scholten, Ethiek in fragmenten. Vijf studies over koloniaal denken en
doen van Nederlanders in de lndonesische archipel 1877-1942. Utrecht 1981, pp. 1154. Ook verschenen in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 132 (1976),
pp. 306-349.
Reggie Baay
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Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
Lidmaatschap van de werkgroep

Het lidmaatschap van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
staat in principe open voor iedereen. De contributie bedraagt f 35,00
per jaar. Leden ontvangen het documentatieblad gratis. Men kan zich
opgeven als lid door de contributie over to maken op gironummer
1977068 t.n.v. R. Baay, Praam 27, 2377 BW Oude Wetering, onder
vermelding van 'Indische Letterkunde'.
Losse nummers
f 10,00 (exclusief verzendkosten). Losse nummers kunnen worden

besteld bij de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, Praam 27,
2377 BW Oude Wetering.
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