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Van de eerste tot de laatste etappe
(H.J. Friedericy 1900-1962)
JOOP VAN DEN BERG

In het najaar van 1984 verscheen bij uitgeverij Querido — bekend om
de uitstekend verzorgde uitgaven van het Verzameld werk van Maria
Dermout en Beb Vuyk — het Verzameld werk van H.J. Friedericy. Een
van de vele 'schrijvende bestuursambtenaren' die na de tweede wereldoorlog naam maakte met een aantal boeken, alle spelend in Zuid-Celebes, die geweldige landtong met vele rijken en rijkjes waar Boeginezen
en Makassaren de dienst uitmaken.
Zoals Ambon in literair opzicht onlosmakelijk verbonden is met de
naam Maria Dermout, het eiland Boeroe met Beb Vuyk, Jakarta met
Tjalie Robinson, werd Friedericy de man van Zuid-Celebes. En niet
alleen in strikt literaire zin, want ook zijn proefschrift uit 1933 is getiteld
De standen bij de Boeginezen en Makassaren. Hoewel Friedericy van de
buitengewoon lange carrière bij het Binnenlands Bestuur maar acht
jaar op Zuid-Celebes verbleef is het alleen die landstreek die hem de stof
zal leveren voor zijn hele literaire werk. Een oeuvre dat — naar omvang
gemeten — altijd klein is gebleven. In feite niet meer dan twee romans,
een verhalenbundel en een verzameling brieven.
In 1947 verschijnt onder de schuilnaam H.J. Merlijn de roman
— beter gezegd de vertelling — Bontorio, de laatste generaal. Het is een
soort ridderroman. Al zijn de ridders bij Friedericy niet geharnast en
heten ze Bontorio en Mendapi. Maar wat betreft de hertenjachten, tournooien of de feesten aan de hoven doen zij niet onder voor wat wij in
Europa onder ridders verstaan.
Het blijft vervolgens tien jaar stil rond H.J. Merlijn of H.J. Friedericy.
Dan verschijnt onder zijn eigen naam de bundel korte verhalen Vorsten,
vissers en boeren. Vijf verhalen, opnieuw spelend in Zuid-Celebes. De
kritiek in Nederland is enthousiast.
In 1958 verschijnt De raadsman, een reeks gebeurtenissen gegroepeerd
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Een kaart van Zuid-Celebes van rond de eeuwwisseling — 'een geweldige landtong met
vele rijken en rijkjes'
2

rond twee figuren -- de Toewan Petoro — een jonge Nederlandse bestuursambtenaar, waarin ongetwijfeld zeer veel van Friedericy zelf zit,
en zijn Indonesische tegenhanger, de bestuursassistent (dus aanzienlijk
lager in rang) Toewan Anwar. Het is dat tweetal dat telkens antwoord
moet geven — anticiperen is een beter woord — op allerlei gebeurtenissen, zoals daar zijn: een dreigende communistische opstand, een
bloedwraak, een frauderende ambtenaar. Ook De raadsman wordt in
Nederland door de kritiek goed ontvangen. Heel lovend zelfs ! De naam
van Friedericy als belangrijk auteur van de Indisch-Nederlandse letterkunde lijkt hiermee te zijn gevestigd.
In 1961 — Friedericy overlijdt in 1962 — verschijnt zijn laatste boek
De eerste etappe. Het is een verzameling authentieke brieffragmenten uit
de eerste jaren van zijn bestuurstijd. Brieven aan ouders en vrienden,
wat bijgewerkt en geredigeerd om wille van de duidelijkheid. Nieuwenhuys schrijft in zijn inleiding op het Verzameld werk over die brieven
van De eerste etappe: 'Ze waren brief en dagboek tegelijk. Ze hadden een
persoonlijk adres en tegelijk waren ze verslag' (VVV , p. 7).
De ontvangst van het boek, vooral gezien in het licht van de lovende
kritieken op De raadsman valt tegen. Maar gezegd moet worden dat
deze authentieke brieven beslist niet authentieker overkomen dan de
literaire wereld van Vorsten, vissers en boeren of De raadsman. Zoals zo
vaak moet de authenticiteit het afleggen tegen de verbeelding.

Toewan Anwar de held van het verhaal
In deze korte beschouwing wil ik vooral De raadsman centraal stellen.
Het werd door veel critici als 'een klein meesterwerk' bestempeld en
neemt — ook binnen het gehele werk — een bijzondere plaats in.
Nieuwenhuys spreekt van 'een revanche op De laatste generaal' en
schrijft verder onder meer: 'De zinnen zijn compacter geworden en
korter, de formulering soberder, ook de toon is veranderd' (VW, p. 14). Tot
bijna een gelijkluidende constatering komt ook die andere kenner van
de Indisch-Nederlandse letterkunde, professor E. Beekman, die in Amerika een aantal vertalingen in het Engels van Indische bellettrie voorzag
van werkelijk voortreffelijke inleidingen. Beekman zegt onder andere
over De raadsman : 'The entire world of Friedericy's previous work is
present here, but in muted tones and scaled down in contrast with the
aristocratic emphasis in The Last General — to the level of more common
people.' 1

U hoort het: een andere — wat gedempte — toon zegt ook Beekman,
èn, de wereld van Zuid-Celebes teruggebracht op het niveau van ge3

wone mensen, in tegenstelling tot de nadruk op de aristocratie in het
eerste boek. Over het verschil tussen De eerste etappe en De raadsman
schreef ik destijds in Orion het volgende :
In De eerste etappe rijst Friedericy uit de bladzijden op als een
rechtschapen en onkreukbaar bestuurder — maar al lezend
krijg ik toch die overbekende foto voor de geest van de rijzige
Nederlandse bestuurder in vol ornaat met aan zijn arm — in
wat voller ornaat, maar beduidend kleiner van postuur, zijn
Indonesische tegenpool. En onmiddellijk vallen mij zinnen in
die zo tekenend waren voor die situatie 'de Nederlandse resident die de "oudere broer diende te zijn" van de Indonesische
regent. ..'2
Nu was er in de Buitengewesten veel minder sprake van zo'n verhouding dan op Java, maar dat laat niet onverlet dat ook in dit boek sprake
is van een jonge, onervaren Nederlandse bestuursambtenaar en zijn
oudere Indonesische bestuursassistent. Trouwens, Friedericy brengt die
wat delicate verhouding al vrij snel in het boek ter sprake.
Na een half uur zei Toewan Petoro: 'Mijnheer Anwar, ik zou
deze eerste avond al iets willen zeggen, dat voor mij van groot
belang is. Kijk — ik ben jong; u bent ouder en zeer ervaren. Ik
ben aangesteld als uw chef, doch wilt u mij helpen waar u
kunt? Wilt u, waar u kunt, mijn leermeester zijn? Dan zal ik
uw leerling zijn.' [VW, p. 185]
Misschien was die verhouding niet eens zo zeer adik-kakak maar meer
een vader-zoon verhouding. In die zin heeft Friedericy zich eens tegenover Nieuwenhuys uitgelaten. ('Meneer Anwar, Rob, was eigenlijk veel
meer een vader voor me. Met mijn eigen vader heb ik nooit zo'n goed
contact gehad.') Maar los van deze confidentie blijkt uit het boek overduidelijk hoe hoog Friedericy de wijze Toewan Anwar aanslaat.
Het hoofdstuk 'Pékaieng' begint aldus: 'Het liep tegen het einde van
het jaar en Toewan Petoro was reeds meer dan achttien maanden in
Gowa. Terzijde gestaan door Toewan Anwar had hij zijn betrekking
met de voornaamste leden van het Gowase vorstenhuis steeds verbeterd' (VW, p. 220). Terzijde gestaan door Toewan Anwar — een toevoeging
die in verhaaltechnische zin niet strikt nodig is maar toch met enige
nadruk lijkt te zijn neergeschreven. Weer enkele bladzijden verder
— nog steeds het verhaal 'Pékaieng' — : 'Na dit alles aan Makassar te
4

hebben gerapporteerd had Toewan Petoro — geraden door Toewan
Anwar — besloten met deze op tournee te gaan en in drie weken tijds
een zo groot mogelijk aantal kampongs te bezoeken' (VW, p. 222). Weer
z'n korte tussenzin die duidelijk Toewan Anwar's verdienste aanrekent.
Nog een voorbeeld: 'De onderluitenant stelde voor om eens "in die
kampong" te gaan kijken. "Goed" zei Toewan Petoro, "dan nemen we
Toewan Anwar mee" ' (VW, p. 226).
Genoeg nu met het aanvoeren van bewijzen dat mogelijk niet eens
Toewan Petoro de hoofdfiguur is van het boek, maar de wijze Toewan
Anwar. Het was Greshoff die destijds schreef over De raadsman:
'Toewan Anwar is de held van het verhaal.' Hij is het, zegt Greshoff, 'die
een werkelijkheid van trouw, samenwerking en opbouw stelt boven
nooit te verwezenlijken ficties.'3

De andere toon
Laten we nu de aandacht eens richten op 'die andere toon' in De raadsman. Daarvoor moeten wij teruggaan naar dat eerste boek De laatste
generaal. Het boek waarvan Beekman zegt dat het hem doet denken aan
films van de Japanse regisseur Akiro Kurasawa. Vooral zijn historische
films 'De Zeven Samurai' en 'Kagemusha', spelend in het feodale Japan.
En inderdaad is er in De laatste generaal ook veel geweld. Veel wraak,
veel bloed, veel bloedwraak, bloedschande en vooral amok. Beschreven
door iemand die kennelijk gefascineerd is door die wereld vol gerucht
en geweld. Misschien zou je — wat generaliserend — kunnen zeggen
dat De laatste generaal desondanks geschreven is met een wat klinische
en onpartijdige blik op de geschiedenis, Vorsten, vissers en boeren al veel
minder, en dat De raadsman veel subjectiever en genuanceerder van
toon is.
Laten wij opnieuw te rade gaan bij professor Beekman. Hij sprak
over 'het terugbrengen op het niveau van meer gewone mensen'. 'To
the level of more common people', zegt hij letterlijk, en laat er op
volgen: 'Now there is a sense of compassion rather than admiration.'
Compassion — dat is — denk ik — het sleutelwoord : compassie, begrip of mededogen, in plaats van bewondering. Friedericy is mogelijk
emotioneel zo betrokken geraakt bij 'zijn' Boeginezen en Makassaren
dat hij niet meer 'onbevooroordeeld' over ze kan schrijven. Dat het niet
meer 'de standen' bij de Boeginezen en Makassaren zijn, maar de
mensen zelf.
Is De raadsman voor hem de 'laatste etappe' geworden? Een boek vol
oog voor de werkelijkheid van alledag — ver uitstijgend boven de eli5

taire wereld van de adel? Een boek waarin het sterven van een kamponghond — zo'n mager schurftig scharminkel — nog een prachtige
vertelling oplevert.
In een van de laatste hoofdstukken maakt Friedericy de balans op.
Meer dan vier jaar in Zuid-Celebes... Wat had hij gevonden?
Geen nationalisme, georganiseerd noch ongeorganiseerd. Hij
had gevonden Boeginezen en Makassaren, nog steeds min of
meer gegroepeerd in staten en staatjes, een feodale wereld.
[114, p. 232)
U hoort het: de feodale rijken zijn geschiedenis geworden. Wat ik gevonden heb : Boeginezen en Makassaren. Gewone lieden waar de Toewan
Petoro, zelf afkomstig van het Nederlandse platteland — Onstwedde en
Geldrop — zich zo verwant mee voelde. Een maatschappij van vorsten,
maar vooral vissers en boeren, waar dorpsoudsten en wijze mannen de
dienst uitmaken. Raadsmannen in de ware zin des woords.. .
Noten:
Two Tales of the East Indies. Edited with introductions and notes by E.M. Beekman,
The University of Massachusetts Press, 1983, p. 119.
Orion, jrg. 1, nr. 6, maart-april 1985.
Elsevier, d.d. 21-3-1959.

1
2
3

Joop van den Berg (1930). Journalist. Samensteller van de bloemlezingen: De
keerzijde van de medaille, Onder de palmen en Indië-Indonesië in honderd gedichten.
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Een bloedig voorspel:
de controleur van Gowa, H.J. Friedericy als rapporteur
ROGER TOL

In 1925 werd de toen 25-jarige Herman Jan Friedericy benoemd tot
Controleur bij het Binnenlands Bestuur van Nederlands-Indië. Het
ressort dat hij onder zich kreeg was de onderafdeling Gowa in ZuidCelebes, niet ver gelegen van Makassar, het huidige Ujung Pandang.
Vele zaken passeerden het bureau van een controleur en van gewichtige kwesties moest rapport worden opgemaakt. Daartoe behoorden
natuurlijk de activiteiten van opstandige bewegingen, maar ook andere
gebeurtenissen die van invloed konden zijn op de handhaving van het
Nederlands gezag moesten aan zijn meerderen worden gerapporteerd.
Het is een dergelijk bestuursrapport van de controleur Friedericy dat
hier wordt gepresenteerd.
Een twintigtal jaren voor zijn aantreden was er door de vestiging van
het Nederlands gezag in Zuid-Celebes een einde gekomen aan het eens
zo machtige Makassaarse rijk van Gowa. Bij die gelegenheid was de
vorst gesneuveld en pas in 1936 stonden de Nederlanders toe dat de
Gowase troon weer zou worden bezet. De adel, familie van de vorst in
zeer ruime zin van het woord, vormde — en vormt — in Zuid-Celebes
een gezaghebbende, invloedrijke groep personen. Deze hoge stand was
echter vaak onderling verdeeld in afgunstige, elkaar naar het leven
staande partijen, waarin geruchten, roddel en achterklap voorname
informatiedragers waren. Niemand — en zeker niet het Nederlandse
Gouvernement — was gebaat bij onrust onder de bevolking, die immers
maar al te gemakkelijk zou kunnen ontsporen in een opstand tegen het
Nederlandse gezag. Binnen dit adellijke spanningsgebied moest de controleur tactvol opereren en laveren om er voor te zorgen dat de schade
van eventuele uitbarstingen zo beperkt mogelijk zou zijn.
Het rapport heb ik min of meer bij toeval aangetroffen in een bundel
documenten die onder de verzameltitel 'Jaarverslag Celebes 1929' wordt
7

bewaard in het Arsip Nasional te Bogor, Indonesië. In die instelling
bevindt zich het archief van de voormalige Nederlands-Indische Algemeene Secretarie. Waarschijnlijk is het rapport daar terechtgekomen,
omdat de Gouverneur-Generaal naar aanleiding van de rechtszaak die
uit de in het rapport beschreven gebeurtenissen is voortgevloeid, zijn
oordeel moest geven over eventuele strafvermindering der betrokkenen.
Om hem zo volledig mogelijk te informeren, waren alle relevante stukken bijgevoegd 'in vouwe dezes', zoals het heet in de begeleidende brief.
Een van die stukken is het rapport van Friedericy. Voorzover mij bekend is dit het eerste bestuursdocument van zijn hand dat in archieven
is teruggevonden. Hoewel systematisch onderzoek daarnaar nog niet is
verricht, lijkt het vooralsnog onwaarschijnlijk dat er in het Algemeen
Rijksarchief in Den Haag stukken van zijn hand zullen worden aangetroffen. Bestuurlijk gezien hadden zijn rapporten te weinig gewicht om
naar Nederland te worden gezonden. In Indonesië zal men meer kans
hebben om nog iets te vinden. In het Bone-archief van het Arsip Nasional te Ujung Pandang heb ik inderdaad enig materiaal van en over
Friedericy aangetroffen en het lijkt zeker niet uitgesloten dat er in
Bogor, naast het onderstaande rapport nog meer van hem wordt bewaard. Friedericy heeft eerder gewag gemaakt van het rapport. In zijn
nota 'De Gowa-Federatie' verwijst hij er in een noot naar.'
De uniciteit van het stuk is niet de enige reden dat publikatie ervan
gewettigd lijkt. We kunnen bijvoorbeeld eens bezien hoe Friedericy zijn
rapport opbouwde, en of we het eens kunnen zijn met de vaststelling
van Nieuwenhuys met betrekking tot zijn wetenschappelijke proza:
'Zijn later zo opvallend schrijftalent blijkt er niet uit.'2 Maar zeker ook
voor wat Zuid-Celebes betreft is het rapport van belang omdat het gebeurtenissen beschrijft waarin het concept van siriq, een van de dominante normen in de samenleving van Zuid-Celebes, een prominente
plaats inneemt. Daarbij is het een voorbeeld van de intriges die speelden binnen vorstelijke kringen. En bijzonder interessant is verder dat
we hier een document onder ogen blijken te hebben dat tot grondslag
heeft gediend voor episoden in zijn literaire werk, met name het verhaal 'Bloed'.
De gebeurtenissen: schaking en moord
Al na een paar regels lezen in het rapport wordt duidelijk dat we met
een complexe materie van doen hebben. De uitvoerige vermelding van
de positie der betrokkenen en hun genealogische relatie is niet zonder
reden. Binnen de Makassaarse samenleving is de familiegroep immers
8

de belangrijkste eenheid. 3 Tot in verre takken van de stamboom voelt
men zich als groep verbonden, is men verantwoordelijk voor de daden
van de andere leden en beschouwt zich direct aangesproken indien een
ander lid van de familie onrecht is aangedaan. In zo'n geval voelt men
zich aangetast in zijn eigenwaarde en volgens de adat is men gerechtigd
om — desnoods middels doodslag — dat verloren zelfrespect en de
schande daaraan verbonden, te herstellen. Makassaren spreken dan van
'verdwenen' of 'gedode siriq', en de mensen wie dat overkomt zijn tumasiriq, te schande gemaakte mensen. Ook in zeer recente publikaties
van Boeginese en Makassaarse onderzoekers wordt het primaire belang
van dit siriq-concept voor de samenleving van Zuid-Celebes benadrukt,4
al zijn dergelijke sociaal-culturele verschijnselen natuurlijk niet beperkt
tot Zuid-Celebes of Indonesië. 5 In de voorvallen van juli-augustus 1925,
waarover het rapport handelt, speelt siriq een belangrijke rol. We
hebben hier te maken met twee kwesties, schaking en openlijke vernedering van personen van zeer hoge afkomst, zaken die — lijkt het —
uitsluitend door middel van wraak zijn op te lossen.
In het rapport lezen we hoe de ongelukkige Dengga 'tegen haar wil,
zonder omslag' wordt ontvoerd met de bedoeling haar te doen huwen.
Belangrijk is hier dat de schaking niet haar instemming heeft. Er bestonden namelijk gevallen van schaking die door beide betrokkenen
werden opgezet, bijvoorbeeld om zich daardoor te onttrekken aan de
keuze die hun ouders hadden gemaakt inzake hun levenspartner. Ook
zo'n schaking kon voor de betrokkenen tragisch eindigen, maar meestal
werd er toch wel via een ingewikkeld systeem van regels en gedragsvoorschriften een geweldloze oplossing gevonden. 6 Maar schaking met
geweld, waar hier sprake van is, ligt veel delicater. ? De partij van de
ontvoerde vrouw heeft in dat geval zonder meer het recht de schaker te
doden. Door zorgvuldig te manoeuvreren slaagt Friedericy er in wraakacties uit te stellen en het ziet er naar uit dat de zaak uiteindelijk zonder
bloedvergieten kan worden geklaard. Maar dan verschijnt de tirannieke
vorstenzoon Hadji Baoe op het toneel. Ook hij voelt zich beledigd en
geeft de hoogadellijke Karaeng Lengkese, uit wiens huis de vrouw was
ontvoerd, op straat een paar klappen, ten aanschouwe van iedereen.
Door deze daad tekent hij in feite zijn doodvonnis. De vernedering
Karaeng Lengkese en zijn verwanten aangedaan, is ondragelijk en
alleen het bloed van de dader kan de schande nog uitwissen. En zo
geschiedt. Bemiddeling van de controleur mag niet baten: Hadji Baoe
valt onder de steken van de verwanten van Karaeng Lengkese. De controleur vreest voor wraakneming van de Hadji Baoe-partij en daarmee
voor het begin van een zich wellicht jarenlang voortslepende vete.
9

Ambtenaar en auteur: een bloedig voorspel
Het is moeilijk te zeggen of Friedericy's verslag voldeed aan de normen
die in die tijd aan bestuursrapporten werden gesteld. Nu, ruim zestig
jaar later, lijkt het rapport niet uit te blinken in beknoptheid en helderheid. Daarvoor is vooral het begin veel te chaotisch en zelfs onbegrijpelijk. Na drie zinnen is de lezer het spoor al geheel bijster, verward als hij
is in de opsomming van namen en verwantschappen. De derde — veel
te lange — zin klopt ook niet. 'De eene huwelijkscandidaat' wordt ingevoerd, een tweede nimmer. Pas later kunnen we uit de context halen
wie dat wel was, namelijk Hadji Bali, de broer van Karaeng Lengkese.8
De stijl doet denken aan wat Friedericy zelf schreef over zijn ambtelijk
taalgebruik in De eerste etappe:
Wij hebben altijd veel plezier samen tijdens het componeren
van ambtelijke brieven en verslagen. Wij gebruiken dan veelvuldig woorden en combinaties als 'nopens', 'daaromtrent',
'desniettegenstaande', 'gelet op', 'dienovereenkomstig', 'onderwerpelijk', 'niet verhelen' en 'niet nalaten'. Dramatisch is de
aanvang van een zin met 'Immers, wat zou er...' En waar het
enigszins mogelijk is schrijven we, dat we 'ampele' besprekingen hebben gevoerd. 'Ampel'. Dat is wel het raarste woord, dat
ik ooit ontmoet heb. [p. 47; Verzameld werk, pp. 272-273]
Maar gelukkig, gaandeweg wordt het rapport leesbaarder. Zou hij zich
in het vuur van de rapportage hebben laten meeslepen door het 'verhaal'? De laatste zin bijvoorbeeld is niet alleen een fraai einde van het
rapport, maar zou zeker ook niet hebben misstaan als slotzin van een
van de literaire produkten van Friedericy.
De gebeurtenissen die in het rapport worden vermeld zijn op twee
plaatsen in zijn literaire werk te traceren. Het biedt de mogelijkheid
Friedericy te zien in zijn twee gedaantes, die van ambtenaar en die van
auteur, bij de behandeling van hetzelfde onderwerp. Op welke wijze hij
precies de transformatie heeft bewerkstelligd van ambtelijk naar literair
proza zal hier niet in extenso worden behandeld; dit stuk heeft als
voornaamste bedoeling de signalering en publikatie van een van Friedericy's bestuursrapporten. De in het rapport vermelde moordzaak
vinden we redelijk ongeschonden terug in De eerste etappe in de brief
van 29 november 1925 (pp. 154-156; VW, pp. 349-350):
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Overigens heb ik op de eerste augustus heel wat met de heren te
stellen gehad. In Djongaja, de kampong — zes, zeven kilometer
van hier, aan de grote weg naar Makassar — waar de meeste
leden van het vorstenhuis nog wonen, werd een halfbroeder
van de laatste vorst, Hadji Baoe, met drie van zijn volgelingen
dood gestoken.
Friedericy vertelt dan vrij sec het verhaal van de voorvallen: wie Hadji
Baoe was, hoe hij met veertien man naar de plek des onheils reed ('De
chauffeur reed als een wilde.'), het verloop van het onderzoek en de
angst voor wraak. De passage eindigt met :
Gisteren zijn de hoofddaders veroordeeld. Ten opzichte van een
van hen werd moord bewezen geacht; hij kreeg tien jaar. De
rest, waarvan 'het steken' niet bewezen kon worden, — tien
man in totaal —, kreeg tweeëneenhalfjaar.
Geldt voor deze referentie dat er, behoudens enkele toegevoegde details
en de verhalende briefstijl, geen dramatische literaire ingrepen hebben
plaatsgevonden (zelfs Hadji Baoe wordt met zijn ware naam ingevoerd),
voor de tweede vindplaats is dit beslist niet het geval. Want in het
prachtige verhaal 'Bloed' is het gehele rapport literair vormgegeven.
'Bloed' verscheen in 1947 voor het eerst in Criterium 5 onder de titel
'Sans peur' en werd tien jaar later opgenomen in de bundel Vorsten,
vissers en boeren (pp. 5-34; VW, pp. 125-137). Het is duidelijk dat Friedericy bij het schrijven van dit verhaal zijn rapport onder handbereik
moet hebben gehad. Hij volgt de 'story' nauwgezet, maar past enige
opvallende literaire kunstgrepen toe. De belangrijkste daarvan is die
van perspectiefverschuiving : de 'ik' is hier niet de controleur, maar de
te schande gemaakte Karaeng, de Karaeng Lengkese van het rapport, in
het verhaal Karaeng Katapang genoemd, die, om het ingewikkeld te
maken, zelf weer een historisch figuur is.
Dit leidt ons tot de tweede ingreep, die van naamswijzigingen. Daarmee weekt Friedericy de personen en dus de gebeurtenissen definitief
los van de historische werkelijkheid; fact wordt fiction, het verhaal is
geboren. De meeste personen krijgen een totaal andere naam zoals de
net genoemde Karaeng Lengkese, en bijvoorbeeld Hadji Baoe die in het
verhaal Hadji Moestapa heet. Een enkele wordt met een overeenkomstige naam aangeduid, zo wordt Dengga tot I Denga. Maar bepaalde
karakters in het verhaal hebben weer de namen of naamssamenstellin-
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H.J. Friedericy met bestuursassistent Mallangka op tournee in een buggy. Oktober 1923.
Friedericy schreef achterop de foto: `Aan de schaduw van de wielen is eenigzins de
zonnestand te zien!'
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gen van juist andere personen uit het rapport gekregen. De zowel in het
rapport als in het verhaal voorkomende Hadji Toenroe is niet dezelfde
persoon. Hadji Toenroe uit het rapport komt als Hadji Oemar voor in
het verhaal, en de Hadji Toenroe uit 'Bloed' beantwoordt aan de in het
rapport genoemde Molla. Interessant is verder de naam van de in het
verhaal 'goede' Daeng Sisila, een samentrekking van de namen van de
'slechte' Hadji Baoe daeng Sila en zijn minstens zo ellendige zoon,
daeng Si Toedjoe. En deze laatste naam wordt in het verhaal weer
gebruikt om een 'goede' Makassaar aan te duiden.
Er is uiteraard nog veel meer te vertellen over de verwerking van het
rapport tot zijn literaire presentatie. Ik noem bijvoorbeeld het standsaspect, het 'bloed' dus, dat in het verhaal een dominante functie heeft
gekregen. En verder hoe Friedericy het siriq-gevoelen zo kernachtig
verwoordde in de zin 'Ik was blind van vernedering' (p. 23 ; VW,
p. 132); het invoeren van flash-backs, 'Ik moest plotseling denken aan
die dag, toen reeds tien jaren achter mij [...1' (p. 16; VW, p. 130); de
toegevoegde details, 'De grofgeslepen ringkarbonkels van bloedsteen en
lapis lazuli glansden in het lamplicht' (p. 5; VW, p. 125), en zo voort.

Het rapport
We hebben niet te maken met het origineel, maar met een afschrift
daarvan. Dit kan tekstuele implicaties inhouden, zoals bijvoorbeeld de
in noot 8 genoemde, maar omdat dit de enig overgebleven tekst is valt
er over dat aspect niets zinnigs meer te zeggen. Het rapport is met
dubbele regelafstand getypt op folio-papier met een zeer brede linkermarge, zoals gebruikelijk was bij Memories van Overgave en andere
bestuurlijke verslagen, en telt elf pagina's. Dit exemplaar is — gezien
het dunne doorslagpapier en de kwaliteit van de letter — de eerste of
tweede doorslag van het afschrift.
Een lezer, waarschijnlijk de tikker van het afschrift, heeft met inkt op
een enkele plaats correcties aangebracht in verkeerd getypte woorden.
Dit betekent niet dat er geen typefouten meer in zouden staan. Zij zijn
echter niet van dien aard dat er ook maar de minste twijfel zou bestaan
aan de correcte lezing en zijn derhalve stilzwijgend verbeterd.
Het niet-gedateerd zijn van het stuk is vermoedelijk eveneens louter
te wijten aan slordigheid bij het afschrijven. Toch is het mogelijk een
ruwe datering van het rapport te geven. Het moet kort na de gebeurtenissen zijn opgesteld, in ieder geval ruim voor 26 november 1925,
omdat er met geen woord wordt gerept over de rechtszaak waarin op
die datum vonnis werd gewezen.
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Afschrift. —
Kort RAPPORT van de Gebeurtenissen
welke plaatsgrepen onder
vooraanstaande leden
van het voormalige Gowasche vorstenhuis, in
de maanden Juli en Augustus 1925. —
Einde Juni werd mij gerapporteerd dat in Djongaja — met Goenoengsari de
streek waar al wat verwant, verbonden en verknocht is aan het Gowasche
vorstenhuis hokt en nestelt — iets gaande was tusschen een groep familieleden
en andere partij. Bij nader onderzoek bleek de verhouding reeds zeer gespannen: van twee zijden werd gedongen naar de hand van Dengga daeng Rannoe,
Karaeng Tabbindjaï, kleindochter van Mappatoenroe Karaeng ri Boerane en
alszoodanig lijnrecht afstammende van den 31sten vorst van Gowa, Koemala.
De eene huwelijkscandidaat was Hadji Toenroe daeng Njonri Karaeng Garassi,
wiens broer, die met de zuster van het veelbegeerde meisje gehuwd bleek, het
had bestaan met zijn vrouw, de schoone tegen haar wil, zonder omslag, uit het
huis van Karaeng Lengkese weg te halen waar zij, Dengga, van klein kind af
onder de hoede van haar tante, de algemeen geachte en geëerde Takoe daeng
Dina Karaeng Parang Parang, zuster van Karaeng Lengkese's vrouw, had gewoond.
Onmiddellijk riep ik den wali 9 van Dengga, Masoealle daeng Gassing
Karaeng ri Boerane, een weifelmoedige zwakkeling, bij me, terwijl in Djongaja,
voornamelijk 's nachts, door spionnen onder leiding van den Bestuursassistent
Noesoe (het onderdistrictshoofd, Karaeng Karoewisi, was niet onpartijdig) een
oog in het zeil werd gehouden en in de buurt gepatrouilleerd werd. De wali
kwam met verwarde en onwaarschijnlijke verhalen, waardoor ik niets wijzer
werd en toen een dag later zoowel de eene partij in de persoon van Karaeng
Lengkese mijn hulp vroeg, als de andere in de persoon van Molla daeng Tiro
Karaeng Alloe, meende ik geen mooier gelegenheid te kunnen vinden om,
zonder eenige indringerij, als bestuursambtenaar een stem in het kapittel te
krijgen bij intieme familieaangelegenheden van de immer zoo onafhankelijke
en stugge Djongaja-groep en zoo een tot nu toe vrijwel afwezige band met het
bestuur tot stand te brengen, bij welke gevraagde interventie de indruk op de
bevolking ook zeker niet gering te achten zou zijn.
Tot mijn adviseur in de groote raad die ik ging beleggen koos ik in de eerste
plaats den man tegen wien vrijwel allen opzien en wiens huis nimmer gepasseerd wordt bij lastige huwelijkskwesties, den patriarch van Djongaja: Karaeng
Bontonompo, 10 , den broeder van den laatsten vorst. Als tweeden raadsman
koos ik den Kalief 11 van Gowa, en als derden den Imam 12 van Djongaja,
vertrouweling van alle vorstentelgen en hoog in aanzien als schriftgeleerde;
tenslotte diende ook de wali in ons midden te worden opgenomen.
Voor deze raad — waarin het betrokken hoofd, Karaeng Karoewisi als zijnde
niet onpartijdig, geen zitting kon hebben, hetgeen] 13 hijzelf begreep — verschenen Molla daeng Tiro Karaeng Alloe met zijn echtgenoote, Karaeng
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Parang Parang, Karaeng Lengkese en Karaeng Karoewisi. De wali werd later
door ons ten zijnen huize bezocht daar hij ziek was en op zijn herstel niet
gewacht mocht worden.
Nu bleek, hoewel als zuigeling Dengga reeds met Hadji Toenroe, door haar
vader en de grootmoeder van Karaeng Garassi verloofd zou zijn geworden,
deze laatste al bitter weinig haast gemaakt te hebben met voorbereidselen tot
zijn bruiloft : het meisje is ruim dertig jaar. Dit overwegende, bovendien in
aanmerking nemende dat de wali door een uiterst weifelachtige houding en
tegenstrijdige uitlatingen alle aanleiding aan familieleden en anderen had gegeven om aan te nemen dat het huwelijk met Hadji Toenroe reeds van de baan
was en het aanzoek van den broeder van Karaeng Lengkese in goede aarde
viel (indien een verloving officieel is zal geen Makassaar nog dingen naar de
hand eener jongedochter), werd door ons vieren in volkomen onderlinge overeenstemming voorloopig aangenomen Hadji Toenroe als sollicitant af te
wijzen. Om echter iedere reden tot animositeit uit den weg te ruimen zou
evenwel ook Hadji Bali, Karaeng Lengkese's broeder geweigerd worden. Ik gaf
mijn adviseurs, op raad van den afdeelingschef, een vijftal dagen bedenktijd. In
die vijf dagen mocht het meisje, dat juist den avond voor de familieraad
gevlucht was uit het huis van Karaeng Alloe (haar zwager) naar haar pleegmoeder Karaeng Parang Parang, echter niet in het huis van Karaeng Lengkese
blijven daar dan wellicht een schaking met geweld zou kunnen plaats vinden.
Karaeng Bontonompo verklaarde zich, op mijn verzoek, volgaarne bereid,
gedurende die dagen haar gastvrijheid te verleenen. Karaeng Lengkese en
Karaeng Parang Parang beloofden hun medewerking. Dienzelfden avond kreeg
ik van Karaeng Lengkese bericht dat alle goede woorden van hem en zijn
schoonzuster faalden bij Dengga. Zij weigerde van haar pleegmoeder weg te
gaan. Ook thans weer werd mijn hulp gevraagd en het gelukte mij het penibel
geval tot een goed eind te brengen. Na rustig praten van mijn kant gaf zij haar
verzet op en verdween zij, begeleid door haar pleegmoeder, naar Karaeng
Bontonompo's huis. Zij was doodsbang met den eersten sollicitant te moeten
huwen.
De wali bleek zich geheel bij onze oplossing aan te sluiten en den 1 lden Juli
werd in het openbaar, nadat mijn adviseurs verklaard hadden niet van gedachte te zijn veranderd, voor alle daarbij betrokken familieleden de uitspraak
gedaan: beide sollicitanten komen niet in aanmerking voor een huwelijk met
Dengga daeng Rannoe, Karaeng Tabbingdjaï en — dit werd ook tevoren in
rade besloten — bij eventueele huwelijksplannen van het veelomstreden
meisje diende ik eerst mijn goedkeuring hieraan te hechten. Een voor een
gevraagd legden de aanwezige familieleden zich volkomen bij deze beslissing
neer. De sollicitanten waren niet aanwezig; volgens het oordeel der raad dienden zij zich onder alle omstandigheden te schikken naar de beslissing.
En zoo was deze zaak geheel uit de wereld en was de rust in Djongaja
weergekeerd.
Geheel onverwacht echter verscheen een nieuwe wolk aan de horizon. Den
21 sten Juli d.a.v. diende Hadji Baoe daeng Sila, zoon van I. Koemala, 31 sten
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vorst van Gowa, Karaeng Lengkese op den openbaren weg een pak slaag toe,
hierin bijgestaan door zijn zoon daeng Si-Toedjoe.
De reden hiervoor was het door Hadji Baoe als een feit aangenomen gerucht
dat Karaeng Lengkese en Karaeng Karoewisi bij den Controleur zouden geweest zijn om te rapporteeren dat hij, Hadji Baoe, veel bij Molla daeng Tiro
over de vloer gekomen was, ook om te dingen naar de hand van Dengga daeng
Rannoe. Dit had Hadji Baoe tenminste Karaeng Lengkese toegeschreeuwd toen
hij hem het pak slaag toediende. Het gerucht was volkomen uit de lucht
gegrepen, doch Hadji Baoe vond het reeds voldoende, zooals hij immer het
geringste voldoende vond om een vechtpartij op touw te zetten. Dit alles werd
mij gerapporteerd toen ik den vijf en twintigsten Juli terugkwam van een
tournee in de bergstreken van Gowa. Voortdurend werd in Djongaja gewaakt,
daar de beleediging Karaeng Lengkese aangedaan, vreeselijk was. Karaeng
Lengkese wilde den avond van mijn thuiskomst bij mij komen. Ik vermeed dit
evenwel om te voorkomen dat deze komst van Karaeng Lengkese ten mijnen
huize, alvorens ik zelf Hadji Baoe ontmoet had (ik kende den man nog niet)
dezen laatste, op de hoogte gesteld, tot nieuwe aanvalsdaden zou prikkelen.
Wel liet ik dien avond door tusschenkomst van den Gelarang' 4 van Mangasa,
neef van Hadji Baoe, in wiens kampong deze woonde, aanzeggen den volgenden ochtend bij mij te verschijnen. Tot het meebrengen van deze gevreesde
persoonlijkheid, zag de, van minder blauw bloed zijnde, zachtmoedige Galarang geen kans. Hadji Baoe had wel beloofd te komen, doch was naar Makassar gegaan. Daarop schreef ik dezen door tusschenkomst van den Galarang —
eigenhandig een briefje met bevel oogenblikkelijk voor mij te verschijnen. Hij
kwam. Hoewel hij mij zijn heilige onschuld aan het geval betuigde heb ik hem
zwaar onderhanden genomen; met dat al kon ik geen beslissing nemen door
zijn ontkennende houding. Na hem te hebben gezegd dat een persoon als hij,
Hadji Baoe, in aanmerking genomen zijn groote invloed ten kwade in Gowa,
hoogstwaarschijnlijk er niet vanaf zou komen met boete of hechtenis doch
groote kans liep voor mishandeling te worden verbannen buiten zijn geboorteland, bracht ik een wending in mijn houding. Ik zei hem dat hij, zoo hij zich
goed gedroeg, evenals ieder ander van zijn familie, rekenen kon op mijn steun,
ook bij moeilijkheden met verwanten — dat hij dan bij mij zou kunnen komen
om raad. Na eenigen tijd zwijgen, vroeg hij mij dan als scheidsman en regelaar
te willen optreden in de kwestie die thans tusschen hem en Karaeng Lengkese
was gekomen. Dit zeide ik hem toe.
Denzelfden dag kon nu ook Karaeng Lengkese komen die mij eveneens
verzocht de zaak te willen regelen zooals mij goeddacht, liefst door een verzoening tot stand te brengen tusschen de beide partijen. Ik beloofde dit. Ditzelfde
verzoek werd mij ook gedaan door Hadji Bali en Parengringi, de beide broers
van Karaeng Lengkese. Nadat dus beide partijen mijn tusschenkomst in dezen
hadden verzocht en ik alsnog nader mijn adviseurs wilde kiezen deelde ik de
partijen mede dat ik over een dag of vier de zaak hoopte te kunnen beslissen.
Ik raadde hen aan zich zeer rustig te houden en ieder contact met de tegenpartij te vermijden tot ik hen allen bij mij zou roepen. Zij beloofden mij dit.
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Plotseling had, ondanks deze beloften het bloedbad van den l en Augustus
plaats, voor de poort die naar het huis van Karaeng Lengkese leidt op den weg
Makasser-Soenggoeminasa en waarbij Hadji Baoe met drie zijner volgelingen
viel onder de badik-steken 15 van den eensklaps ten tooneele verschenen Baso
daeng Toto, broeder van de moeder van Karaeng Lengkese, broer ook van
Karaeng Karoewisi en van den ontslagen Regent van Sanrabone, Pamoedoe
daeng Pabeta.
Hoewel het onderzoek bij lange na nog niet afgeloopen is teekent de gang
van zaken zich al duidelijker af en valt voor mij het volgende te construeeren.
Doch tevoren zij hier zoowel de figuur van Hadji Baoe als die van Karaeng
Lengkese en diens broeder Karaeng Lembangparang in het kort geschetst.
Hadji Baoe was vermoedelijk de meest gehate man in de onderafdeeling
Gowa; nu de berichten over hem loskomen blijkt hij, immer m[et de baldik 16
gevechtsklaar in de hand, een leven geleid te hebben dat een aaneenschakeling
was van vechtpartijen, dobbelpartijen, drinkgelagen, verkrachtingen, verleidingen (een van zeer recenten datum; hij dwong den Goeroe van Paramtamboeng het zwangere meisje te huwen) en veediefstallen.
De menschen durfden nimmer een kik te geven, uit angst voor de snelle en
zekere badik van hem of zijn vele volgelingen. Hij gold bij velen van de bevolking voor onkwetsbaar.
Karaeng Lengkese, evenals zijn broeder Hadji Bali daeng Boendoe, Karaeng
Lembangparang, heeft nimmer reden gegeven tot eenige klacht; steeds ook nu,
hebben zij onaangenaamheden trachten te vermijden. Zij stonden op goeden
voet met de meesten: met Karaeng Bontonompo, met Datoe Soeppa Karaeng
TinggimaE. Karaeng Lembangparang had den naam zeer vroom te zijn en
werd in zijne omgeving hoewel nog jong, beschouwd als een voorbeeld.
Een vijftal dagen nadat Hadji Baoe Karaeng Lengkese had geslagen is de
reeds genoemde Baso daeng Toto bij Karaeng Lengkese gekomen, nadat Hadji
Bali en Parengringi daeng Dengo hem in Sanrabone, waar hij woont, hadden
opgezocht om verslag te doen van de beleediging Karaeng Lengkese aangedaan.
Zoowel Karaeng Lengkese als zijn beide broers hebben hem verteld — Baso
verklaart dit ook zelf — dat de Controleur de zaken zou regelen, dat zij slechts
af te wachten hadden; hierop is Baso naar Sanrabone teruggegaan met de
woorden: 'Dan zal ik maar naar huis gaan; maar ik kom tegen de Pasar
malam terug, omdat ik daar naar toe wil'.
Eenige overtuiging dat Karaeng Lengkese hem 'geroepen' heeft (van Hadji
Bali die temperamentvoller lijkt ben ik wat dat betreft allesbehalve zeker) heb
ik niet.
Vrijdagavond den 31 sten Juli verscheen daeng Toto mèt minstens tien volgelingen in Djongaja. Tevens bereikte Karaeng Lengkese het gerucht dat Hadji
Baoe gezworen had hem alsnog te overvallen en te vermoorden. De Galarang
van Mangasa overnachtte in het huis van Hadji Baoe, ook in Djongaja werd
dien nacht gewaakt. Des ochtends zou men mij dit allernieuwste, dat van
Sanrabone daeng Toto met zijn volgelingen was gekomen, rapporteeren. Het
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hoefde niet meer. Tusschen kwart voor achten en acht uur, stopten drie
bendy's 17 voor de poort van het huis van Karaeng Lengkese : het paard van de
voorste bendy waarin Hadji Baoe zat, schrok voor de stoomwals en tevens
moest gewacht worden op een auto die moest passeeren (dit was de auto van
den Assistent-Resident van Makassar). Hadji Baoe was gewapend en vergezeld
van een paar flinke vechtersbazen. Zij hadden, hoewel hen bekend was dat de
menschen uit Sanrabone waren aangekomen, den moed het tuig van het
voorste paard nog wat recht te trekken en te treuzelen. En nu vermoed ik dat
een tweetal van daeng Toto's volgelingen, de spanning die den heelen nacht in
Djongaja had gehangen, waar alle menschen van Lengkese Hadji Baoe wachtten, niet langer kunnende dragen, bovendien en vooral volgeling zijnde van
den zich zwaar beleedigd toonende Daeng Toto, den aanval ingeleid hebben.
Hadji Baoe zag kans den eerste een doodelijken steek toe te brengen; zou hij
ook voorbereid geweest zijn? Misschien dertig seconden later waren een twintigtal menschen aan het vechten en in enkele minuten waren Hadji Baoe en
twee van zijn makkers een lijk. Zijn zoon ontkwam, bont en blauw gegooid
met steenslag.
Daeng Toto en vermoedelijk Hadji Bali werden bij de vechtenden gezien.
Dat daeng Toto — vermoedelijk zonder dat Karaeng Lengkese dit w st,
hoewel deze het ergste vreesde — met het vooropgezette plan om wraak te
nemen naar Djongaja is gekomen, acht ik zeker. Op dit punt zijn de getuigenverklaringen nog lang niet volledig doch daeng Toto schijnt met zijn mannen
als een ten oorlog trekkend strijder afscheid te hebben genomen van vrouwen
en kinderen,' 8 aan de halte Patalasang bij Takalar. Snikkende vrouwen en
Daeng Toto, zinspelend op zijn plannen, reeds regelingen getroffen hebbend
voor het geval hij mocht vallen.
Hem acht ik dan ook de intellectueele dader; vermoedelijk zal hij evenwel
ook dader zijn in den ergsten zin van het woord. Een zijner volgelingen, de
eerste aanvaller, overleed reeds. Hijzelf zit met een derde in preventieve hechtenis, terwijl ik gisteren ook over heb moeten gaan tot het in verzekerde bewaring stellen van Hadji Bali.
Betrouwbare ooggetuigen die waardevol materiaal leverden werden nog
niet gevonden, uitgezonderd de machinist van de stoomwals, die evenwel hier
en daar ook op onnauwkeurigheden betrapt werd; hij zal wel gek van angst
geweest zijn.
De maatregelen welke daarna werden getroffen mogen als bekend worden
verondersteld.
Alles is thans rustig, ongetwijfeld (doch wie zal dit met zekerheid uitmaken)
dank zij het zware patrouilleeren.
Een zucht van verlichting is door Gowa gegaan toen het bericht de rondte
deed van Hadji Baoe's dood. Menig zwakkere, bijna iedere vischverkooper,
bijna iedere koetsier was wel eens door hem afgeranseld en ook adellijken
haatten hem met doodelijken haat zonder zich te durven wreken voor de
ondervonden beleediging. Niemand van vaders kant, noch Karaeng Bonto-
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nompo, noch Karaeng Mandalle, noch Mappanjoeki 19 was bij de begrafenis
aanwezig. Op Datoe S o e p a, zijn zwager, werd tevergeefs gewacht.
Van moeder's zijde had hij veel vrienden die het wel rustig vonden in de
schaduw van zoo'n gevreesd man — doch of zij zich zullen wreken?
Wie niet stil zal zitten is zijn zoon, even gehaat als zijn vader, daeng Si
Toedjoe. En ik vrees dat in een onbewaakt oogenblik diens badik toch wel een
weg zal weten te vinden naar het hart van een van de familieleden van
Karaeng Lengkese. —
De Controleur van Gowa,
w.g. Friedericy.
Voor eensluidend afschrift,
De 1 e klerk. —

Daarna: een groots gebaar
Op 18 januari 1927, dus anderhalf jaar na de gebeurtenissen, schrijft
Friedericy het volgende integraal weergegeven verzoekschrift, dat ook
in verband met zijn politieke opstelling niet van belang ontbloot is.
Wederom is het opmerkelijk dat het begin, met name de eerste zin van
zeventien regels, in zo'n lezersonvriendelijke stijl is geschreven.

Soenggoeminasa, 18 Januari 1927.
No. 2 20 /B 8.

AAN
DEN ASSISTENT- RESIDENT VAN MAKASSER.

Dat op den 3den Juli 1926 bij besluit No. 155/III van den Gouverneur van
Celebes en Onderhoorigheden tot hoofd van het onderdistrict Karoewisi met
den titel van Karaeng werd benoemd Tjoneng Daeng Mattajang Karaeng
Mandjalling, een vollen neef, van zuiver vorstelijken bloede, van den laatsten
vorst van Gowa, Karaeng Lembangparang, een zoon van den voorlaatsten
Toemailalang Malolo, lett. den jongsten geheimraad van den vorst, die alszoodanig na den Rijksbestierder of Toemailalang Matowa, de hoogste was in
den Lande, was een uit politiek oogpunt volkomen juiste en noodzakelijke stap
van herstel van vertrouwen en het leggen van een band tusschen het Nederlandsche gezag eenerzijds en het nog immer zeer invloedrijke, nog immer in
Celebes geziene en in de publieke belangstelling staande Gowasche Vorstenhuis anderzijds; het feit dat in het onderdistrict Karoewisi, waarin Djongaja, de
vroegere residentie met zijn honderden afstammelingen van Gowasch vorsten,
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met zijn verwanten en al wat daarmede annex is als volgelingen en vroegere
slaven, een hoofd van mindere dan vorstenafkomst, zooals tevoren overduidelijk was gebleken, invloed noch gezag kon doen gelden, worde hier slechts
gememoreerd als onmiddellijk practisch voordeel van de keuze van een vorstentelg.
Van grooten invloed — hoe kort de benoeming van Karaeng Mandjalling tot
Karaeng van Karoewisi ook achter den rug is — werd deze keuze op de houding van de vooraanstaande leden van het vorstengeslacht als Mappanjoeki,
de vroegere Datoe van Soepa's zoon en Karaeng Bontonompo, broeder van den
laatsten vorst, invloedrijksten der Djongajagroep; waar zij vroeger zich geheel
afzijdig hielden en in den gunstigsten tijd hun invloed beperkt bleef tot Karoewisi, waar zij vroeger, uit vrees dikwijls, voor het hoofd gestooten te worden,
een algeheele stilzwijgendheid bewaarden in gevallen dat zij, zoo hen in vertrouwen gelegenheid was gegeven aan de zijde van het bestuur te staan en dat
van dienst te zijn met gegevens en inlichtingen, voor het verkrijgen waarvan
zij in de eerste plaats over ontelbare bronnen beschikken; waar zij vroeger
achteraf stonden en met onaangewende, niet op prijs gestelde, adatinvloed
toeschouwers hadden te zijn, toeschouwers — en daarom verbitterd, met de
hen omringende groote groep verwanten en volgelingen een voor het communisme begeerenswaardige voedingsbodem voor hun verzetstheorieën dreigden
te worden, — staan zij thans naast het bestuur. Zij hebben de benoeming van
een hunner opgevat als een groot bewijs van vertrouwen en zijn daar dankbaar
voor: zij staan hem thans met raad en daad terzijde, zij spreken met hem over
bestuurszaken, zij deden al wat in hun vermogen was tijdens het onderzoek in
de Kassi-zaak, die viel in de tweede helft van November als bewijs dat ook op
Zuid-Celebes communisten wel ongelukken willen maken als zij de kans
schoon zagen. Mappanjoeki, Karaeng Bontonompo, Karaeng Lengkese, Karaeng Katapang20 en Karaeng Baramamase en ook de jongeren zijn thans
betrouwbare strijders aan onze zijde geworden tegen het communistisch
kwaad.
Ik meen dan ook dat het van politiek belang zou zijn indien tegenover deze
groep wantrouwen, waar mogelijk, terzijde wordt geschoven, en waar onzerzijds gelegenheid bestaat voor een, laat mij het noemen "grootsch" gebaar, wij
deze niet moeten laten voorbijgaan.
Een gelegenheid als deze kan thans aangegrepen worden en wel in de omstandigheid dat den 25sten November 1925 21 door den Raad van Justitie te
Makasser als schuldig aan "het opzettelijk deelnemen aan een vechtpartij
waarin onderscheidene personen zijn gewikkeld, hebbende deze vechterij
iemands dood tengevolge tot twee jaren en zes maanden gevangenisstraf werd
veroordeeld Hadji Bali alias Abdulkadir Karaeng Lembangparang, zoon van
den laatsten Toemailalang Malolo, alszoodanig een neef van den laatsten vorst
van Gowa, eveneens Karaeng Lembangparang geheeten.
Bijna anderhalf jaar van zijn straf is thans verstreken. In Augustus 1925
werd hij, nadat hij de beleediging zijn broeder, Karaeng Lengkese, door Hadji
Baoe, den beruchten, aangedaan, mede had gewroken, welke wraak den dood
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van den gevreesden dobbelaar, vechter en vrouwenroover ten gevolge had, —
in voorloopige hechtenis gesteld.
Hij was een vroom, goedhartig man, algemeen geacht en bij zijn familieleden bemind, welke omstandigheden naar mijne meening de redenen waarom hier de gelegenheid tot het evenbedoeld gebaar niet mag worden gepasseerd, versterken.
Het gebaar waar ik op doelde, en van welke verdediging ik mij na bovenstaande uiteenzettingen wellicht ontslagen mag achten, is het verleenen van
remissie van de rest van den straftijd aan Hadji Bali vd. door den GouverneurGeneraal.
Het zij mij vergund UHoogEdelGestrenge in overweging te geven wel de
noodige stappen hiertoe te willen verrichten. —
De Controleur belast met het bestuur
over de onderafdeeling Gowa,
(w.g.) H.J. Friedericy.
Voor eensluidend afschrift;
De 1 e klerk, —

De overige twee stukken over deze zaak die de gemoederen dus nog
enige tijd heeft beziggehouden zijn eveneens in afschrift) :

— Brief van 'De Assistent-Resident, van Lith' aan 'De Gouverneur van
Celebes en Onderhoorigheden', d.d. 27 januari 1927 (3 1/2 p. folio).
— Brief van 'De Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden', A.J.L.
Couvreur' aan de 'Landvoogd Buitenzorg' [A.C.D. de Graeff], d.d.
5 februari 1927 (3'/2 p. folio).
Uit de brieven blijkt dat Friedericy's voorstel is overgenomen door zijn
meerderen. Deze breiden het voorstel tot kwijtschelding zelfs nog uit tot
de volgelingen van Hadji Bali en bepleiten verder halvering van de straf
voor de hoofddader Baso daeng Toto. In zijn schrijven aan de Landvoogd vermeldt de Gouverneur nog '[...1 dat voor een groot deel de
bereikte resultaten moeten worden toegeschreven aan de tact en de
beschaafde leiding waarvan de huidige controleur Friedericy heeft blijk
gegeven [...1'. Verder zijn er over deze zaak geen stukken meer bekend.
We weten feitelijk dus niet of Friedericy's verzoek ooit is gehonoreerd.
Alleen door de 'gevaarlijke' stap te maken van fact naar fiction, kunnen
we concluderen dat kwijtschelding inderdaad heeft plaatsgevonden, en
dat er zelfs nog van een 'happy end' sprake is geweest :
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Met de Toewan Petoro [de controleur] ben ik grote vrienden
geworden en toen mijn broeder, eerder dan wij verwachtten,
uit de gevangenis kwam en spoedig daarna met I Denga in het
huwelijk trad, kwam de Toewan Petoro, die inmiddels was
overgeplaatst, over om de bruiloft mee te vieren.' ['Bloed', p.
34;VW,p.137]

Noten:

1 Adatrechtbundel XXXI : Selebes (1929), p. 385.
2 Rob Nieuwenhuys, Oost-Indische Spiegel, Amsterdam, 1973, p. 491. 'Zijn nota's en
memories zijn niet meer te achterhalen [...]' begint de zin die er aan voorafgaat.
3 H.Th. Chabot, 'Over de makassaarsche samenleving en een erfrechtelijke kwestie',
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 80 (1940), p. 325.
4 Zie bijv. A. Rahman Rahim, Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis, Ujung Pandang,
1984 (diss. Universitas Hasanuddin); Hamid Abdullah, Manusia Bugis Makassar:
suatu tinjauan historis terhadap pola tingkah laku dan pandangan hidup manusia Bugis
Makassar, Jakarta, 1985; Mukhlis (ed.), Dinamika Bugis-Makassar, [Ujung Pandang],

1986.
5 Verg. bijv. het artikel van Harm Botje, 'Bloedwraak blijft nog belangrijk fenomeen
in Egypte', in NRC-Handelsblad 2 januari 1987.
6 Zie hierover J. Tideman, 'De schaking bij de Makassaren', Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur XXXIII (1907), pp. 155-178. H.Th. Chabot, Verwantschap, stand en
sexe in Zuid-Celebes, Groningen-Djakarta, 1950, pp. 213-223.
7 Tideman, op. cit., p. 560.
8 Theoretisch is het mogelijk dat er bij het afschrijven (we hebben hier te maken
met een kopie) een alinea is overgeslagen.
9 Wali: voogd; mannelijk familielid dat gerechtigd is een vrouw in het huwelijk te
doen treden.
10 Deze I Mangimangi Daeng Mattoetoe Karaeng Bontonompo zou in 1936 worden
geïnstalleerd als vorst van Gowa, dertig jaar na de dood van de laatste vorst, zijn
broer. Karaeng Bontonompo overleed in 1946.
11 Kalief: het Makassaarse Kali, de hoogste (Islamitische) godsdienstbeambte in een
rijk.
12 Imam : voorganger in het (Islamitische) gebed; religieus leider van een gemeenschap.
13 De laatste zes woorden zijn met inkt bijgeschreven. Tijdens het overtikken zijn ze
waarschijnlijk overgeslagen.
14 Gelarang, Galarang: het Makassaarse Gallarrang, hoofd van een klein gebied.
15 Badik: soort van dolk.
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16 m[et de baldik. Op deze laatste regel van pagina 7 is tussen de m en de d een stuk
van het papier ter grootte van acht posities weggescheurd.
17 Bendy: tweewielig, door een paard getrokken rijtuigje.
18 Dit staat bekend als anngaru, een ceremonie waarbij men stampvoetend en met de
kris zwaaiend dure eden van trouw jegens de vorst slaakt. Meestal geschiedt dit bij
de inhuldiging van een vorst of het ten strijde trekken van het leger.
19 Hadji Andi Mappanjoeki, zoon van de in 1906 gesneuvelde vorst van Gowa, werd
in 1 93 1 geïnstalleerd als de eerste vorst van Bone sinds de expeditie naar ZuidCelebes in 1905, waarbij de inlandse vorsten werden afgezet. Hij zou tevens de
laatste vorst van Bone blijken te zijn. Andi Mappanjoeki overleed in 1967 op 82jarige leeftijd in zijn geboorteplaats Djongaja.
20 De 'echte' Karaeng Katapang, hier genoemd vlak na Karaeng Lengkese. Friedericy
zou bij het schrijven van `Bloed' voor de persoon van Karaeng Lengkese de naam
van Karaeng Katapang gebruiken.
21 De Assistent-Resident en de Gouverneur hebben het in hun brieven over het
'vonnis van den Raad van Justitie van 26 November 1925 No. 14/1925'. Zoals
boven weergegeven, impliceert Friedericy in De eerste etappe als datum 28 november 1925.

Roger Tol (1950). Indonesicus. Wetenschappelijk medewerker Rijksuniversiteit
te Leiden. Promoveert op de uitgave van een Boeginese tekst.
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Handschrift van H.J. Friedericy in een briefje aan Rob Nieuwenhuys
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'9

Het raadsel van
Bontorio, de laatste generaal
JAN LIMBURG

In 1947 verschijnt bij uitgeverij Contact onder het pseudoniem H.J.
Merlijn de roman Bontorio. De laatste generaal van H.J. Friedericy. Deze
roman speelt zich geheel af in de landstreek Bone op Zuid-Celebes, het
land van de Boeginezen en Makassaren. In dit artikel wil ik proberen te
verklaren hoe Friedericy in staat is geweest een roman te schrijven,
waarvan de criticus Hans Warren zei: 'Het is een verbluffend staal van
inlevingsvermogen; het lijkt haast onmogelijk dat een westerling, die
als volwassene voor het eerst in Indië kwam, zo ver door kan dringen
in de innerlijke roerselen van de oosterling.' 1 Een oningewijde lezer, die
misschien alleen weet dat Friedericy ambtenaar bij het Binnenlands
Bestuur was, zal zich inderdaad verbazen over zijn zeer gedetailleerde
bekendheid met het land en de mensen die dat land bewoonden. Hij zal
zich ook verbazen over de onbevangenheid waarmee Friedericy zijn
figuren in de roman laat spreken en handelen, vaak tegen het Nederlandse gezag in. Zelf was Friedericy een trouw lid van het Hollandse
ambtenarencorps. In de periode van 1922 tot 1930 leefde en werkte hij
op Zuid-Celebes en ook daarna heeft hij nog vele jaren ons land in Indië
gediend.
Een belangrijke ingang bij het verklaren van wat we maar voorlopig
het raadsel van Bontorio. De laatste generaal zullen noemen is een brief
van Friedericy aan F. Batten, d.d. 3-4-1947. Batten had, namens de
uitgeverij Contact, aan Friedericy gevraagd een' inleiding te schrijven
voor zijn roman Bontorio. Friedericy heeft met enige tegenzin aan dat
verzoek voldaan, hoewel de inleiding nooit gebruikt is.
Omdat de brief een goed inzicht biedt in Friedericy's werkwijze als
Merlijn, de tovenaar, wordt hier de volledige tekst weergegeven. Tegelijk biedt de brief een aantal handvaten om er achter te komen hoe
Friedericy al zijn stof voor de roman vergaard heeft en in hoeverre het
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relaas van de Bone-expeditie van 1905-1906, zoals hij dat in de roman
vertelt, overeen stemt met de historische gebeurtenissen. De tekst van
de brief luidt als volgt :
Ik heb bijna negen jaar tussen de Boeginezen en Makassaren geleefd en van de
eerste dag af hebben mij land en volk geboeid. Als men mij vraagt waar ik het
gelukkigst geweest ben, dan denk ik, dat ik zal antwoorden: op Zuid-Celebes.
Dat land is mij in het bloed gaan zitten en als ik meeleefde, van heel nabij, wat
mijn Boeginese en Makassaarse vrienden doorleefden, dan kwam soms het
verlangen bij mij op hierover te schrijven. Want de stof lag, waar ik dag in dag
uit met deze mensen verkeerde, voor het grijpen. Maar het kwam er niet van.
Het leven vond ik in die tijd veel te spannend om meer uren achter de schrijftafel door te brengen dan strikt noodzakelijk was.
Wat mij, als vraagstuk, zeer trok, was de verhouding van deze beide volken
— die vrijwel alles gemeen hebben behalve de taal — tot de Nederlanders en
ik geloof, dat de sporen van die belangstelling wel duidelijk in de roman te
vinden zijn. Voor de oudere Boeginezen en Makassaren waren in de twintiger
en ook nog in het begin van de dertiger jaren de expedities van 1905-1906 nog
steeds bronnen van urenlange verhalen. En die verhalen werden mij gedaan
zowel door vorstentelgen en aristocraten als door lieden uit het volk en gewezen slaven.
De achtergrond van de roman is dus historisch en dat kon niet anders. Hoe
zou een mens, wiens hele leven men wil beschrijven, een mens kunnen worden
als wij de tijd niet kennen, waarin hij heeft geleefd? Die tijd heb ik niet
beschreven van de Nederlandse bronnen uit. Ik acht het mogelijk, om niet te
zeggen waarschijnlijk, dat de landing bij Pattiro, het op een rif lopen van het
Nederlandse oorlogsschip, de overhandiging van het ultimatum aan de Bonese
rijksbestuurder enzovoorts, anders verlopen is dan ik vertel. Maar ik kan moeilijk de verhalen van mijn Bonese vrienden gaan vergelijken met wat er in de
Nederlandse archieven omtrent de Bone-expeditie te vinden is. Want de roman
is geheel geschreven van de Bonier uit, zoals mijn Indische novelles voor het
grootste deel geschreven zijn van de Makassaar of de Boeginees uit. En voor de
Bonier, als voor de meeste mensen, is alleen maar belangrijk wat hij zelf
ervaren heeft of denkt te hebben, wat zowat hetzelfde is.
De achtergrond van de roman is behalve historisch ook — en nu krijgen we
een paar ellendige woorden — sociologisch en ethnologisch. Hoe zouden wij
een mens leren kennen als wij niet weten in welke samenleving hij heeft
geleefd? Tussen haakjes: in mijn vrije tijd placht ik — voor ik mij al te zeer in
het Indonesische vraagstuk verdiepte — ethnoloog te zijn; ik promoveerde op
een ethnologisch proefschrift in '33, 'De standen bij de Boeginezen en Makassaren', dat de sociale structuur van de Boeginees-Makassaarse maatschappij
behandelt. (Maar dit is niet bedoeld als materiaal voor de inleiding; anders kan
ik mijn pseudoniem wel dadelijk aan de kapstok hangen). Ik wil maar zeggen,
dat ik theoretisch een beetje weet waarover ik praat.
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Of Bontorio bestaan heeft? Ja en nee. Of Mendapi bestaan heeft? Ja en nee.
Ik heb een krijgsoverste gekend, die op Bontorio leek. Ik heb een jonge aroe
gekend, die op Mendapi leek. Dit is zeker: zij zouden allen geleefd kunnen
hebben.
De drie delen van de compositie, die Bontorio is, hebben elk — als ik het
probeer te ontleden, maar dat is, als ik het zeggen mag een vervelend karweitje — enkele motieven. De voornaamste blijken uit de titels: I De Moeder,
II De Generaal, III De Zoon. De delen hadden, naar de nevenmotieven ook
anders kunnen heten: I Jeugd, II Volle Wasdom, III Ouderdom, of: I Opkomst,
II Bloei, III Verval. Tevens zien wij in I de Moeder van macht tot verval en in
III de Zoon van onmondigheid tot verantwoordelijkheid komen. De verhouding van de Boeginezen tot de Nederlanders leidt in I en in het jonge leven
van Mappa tot een conflict, in II tot het centrale conflict, terwijl in III vader en
zoon uiteengaan: Bontorio gaat ten gronde, in de verhouding van Mendapi tot
de Nederlanders ligt zowel voor zijn land als in het algemeen een belofte.
H.J. Merlijn2

In de brief spreekt Friedericy over zijn etnologisch proefschrift uit 1933 :
De standen bij de Boeginezen en Makassaren. 3 Daarin geeft hij een gedetail-

leerde beschrijving van de Boeginees-Makassaarse samenleving. De nadruk ligt daarbij op de aristocratie, net als in de roman. Een belangrijke
verklaring daarvoor is, dat in de tijd dat Friedericy in Zuid-Celebes
werkte het voor de Nederlanders belangrijk was om de oude inlandse
vorstentelgen weer te betrekken bij het bestuur. Na de expeditie van
1905-1906 was de verhouding tussen de vorstengeslachten en de Nederlanders verslechterd. Dit had onder andere tot gevolg dat het land veel
moeilijker te besturen was. Het natuurlijke gezag ontbrak de Nederlanders nu eenmaal. Een van de taken van Friedericy in die tijd was de
contacten met die vorstentelgen weer aan te knopen en uit te zoeken
wie van de inlandse vorsten in aanmerking zou kunnen komen voor
een belangrijke positie. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat na veel
voorbereidend werk in 1931 weer voor het eerst na 1905 een Vorst van
Bone werd ingehuldigd.
Nu blijkt dat na het lezen van het proefschrift veel details in de
roman Bontorio een plaats in een groter geheel krijgen. Alle hoofdfiguren in de roman behoren tot de bovenlaag van de Bonische samenleving: I Base, Aroe Bontorihoe (Bontorio), Aroe Lamoeroe, Aroempone, de Tomarilalang, Aroe Bakka en anderen. Hun leven wordt beschreven en hun al dan niet opstandige houding tegenover de Nederlanders. In zijn proefschrift geeft Friedericy een schema van de standen,
zoals die voorkwamen in het algemeen op Zuid-Celebes:
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Wanneer we nu naar de roman gaan kijken blijkt dat het hebben van
zuiver bloed ook een steeds terugkerend thema is. Hoe zuiver iemands
bloed is, bepaalt voor een groot gedeelte zijn positie binnen de bovenlaag van de Bonische samenleving. Dat komt bijvoorbeeld naar voren in
de discussie rond de persoon van Aroe Bakka:
Hij was de broeder van de koning, zij het ook een halfbroeder
en geboren uit een vrouw, die, naar sommigen zeiden, van minder hoge adel was dan de moeder van Aroempone. Anderen
hielden staand, dat Aroe Bakka's bloed even zuiver was als dat
van de koning. [p. 78]
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Ook staat in de roman op deze manier iets vermeld over de positie van
Aroe Bontorihoe ('Bontorio'):
Hijzelf behoorde, zo niet tot de hoogste, dan toch tot de hoge
adel en zowel het huis van Lamoeroe als dat van Bontorihoe
was vermaagschapt aan de datoe's van Soppeng. Zijn bloed was
dus zuiver genoeg. [p. 57]
In het proefschrift wordt door Friedericy ook nog een aantal andere
standsaanduidingen gegeven, waarvan we in de roman de sporen
terugvinden. Zo staat er in het proefschrift : 'Rijdt een vrouw paard, dan
zit zij op kussens en hoe hoger de stand der vrouw, des te meer kussens
op den rug van het paard zijn vastgesnoerd. De vorstinnen van Bone en
Soppeng zitten op zeven kussens' (p. 128). Over I Base, de moeder van
Bontorio, wordt in de roman gezegd: 'Op een door haar priester vastgestelde dag reed zij te paard, naar haar stand gezeten op zeven kussens,
de tochtige, kille kloof door' (p. 7).
Over de wijze waarop de woningen gebouwd werden en wat dat
betekent voor de stand van de bewoner ervan, staat in het proefschrift
het volgende : 'Alle Boegineesche en Makassaarsche woningen staan op
palen. Ziet men vijf bij vijf palen onder een huis staan, dan is de bewoner iemand van adel L. .1 Hoe meer palen, hoe meer vakken, waarin
het huis verdeeld is, hoe hoger de stand' (p. 28). Wanneer men dan in
de roman leest'[...] het grote, zwarte huis op vijf en twintig palen [...]'
(p. 7) lijkt dat een toevallig detail, maar is het in feite direct een verwijzing naar de status van de bewoners, in dit geval de Aroe's van Bontorihoe.
Dat de adel zich ook onderscheidde van het volk in hun kleding blijkt
uit het volgende citaat uit het proefschrift : 'Soms hebben bepaalde adellijke families bijzondere kleurcombinaties in hun, altijd geruite sarongs'
(p.126); en: 'Slechts met één kleur moet de mindere man en de mindere vrouw voorzichtig zijn; het geel is namelijk de kleur der vorsten.
Niemand zal er aan denken een gele sarong, of een sarong, waarin veel
geel verwerkt is, te gaan dragen, tenzij hij een vorst, een kroonprins of
een rijksbestierder is' (p. 126). Wanneer in het begin van de roman 1
Base haar waardigheid wil tonen tegenover een jonge bendeleider verkleedt zij zich in: '[...] een zwart zijden jak en een sarong als een
zonsopgang, met rode, oranje en gele kleuren' (p. 15). Verfijning in de
songko, het traditionele hoofddeksel, heeft volgens Friedericy in zijn
proefschrift ook een meer dan puur esthetische betekenis : 'De mannen
uit de hoogere standen dragen bijna zonder uitzondering de 'songko',
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doch dan van fijne kwaliteit en dikwijls vervaardigd van paardenhaar
en doorvlochten met zilver- of gouddraad' (p. 126). De Aroempone
wordt in de roman onder andere als volgt beschreven: 'Het benige
hoofd, gedekt door de songko met brede gouden band, lag bleek op het
zwartzijden buis, I...1' (p. 53).
Zo staat de roman vol met aanduidingen hoe de Bonische aristocratie
zich onderscheidt van de rest van de bevolking. Dit speelt in de roman
vooral voor de komst van de Nederlanders een grote rol. Na de komst
van de Nederlanders, in deel drie van de roman, komt er ook in deze
uiterlijke zaken verandering. Zo laat Friedericy in de roman het voornaamste huis van de koning van Bone eerst naar Makassar slepen en
later weer op de oude plaats terugzetten, maar dan zonder de palen
eronder; symbolischer kan haast niet. Ook laat hij de zoon van Bontorio, Mendapi, zich westers kleden en, op de songko na, geen uiterlijke
kenmerken van zijn adellijke afkomst dragen.
Noten:

1 Hans Warren, ' "De Raadsman": nieuwe roman over Indië van Friedericy. Voorts
een herziene druk van "De laatste generaal" '. In: Provinciale Zeeuwse Courant,
13-12-1958.
Citaten uit de roman uit: H.J. Merlijn, Bontorio, de laatste generaal. Contact, 1947.
H.J. Friedericy, Brief aan F. Batten d.d. 3-4-1947 uit Den Haag. (Ik dacht dat de
2
briefte vinden is in het Letterkundig Museum.)
H.J. Friedericy, De standen bij de Boeginezen en Makassaren. Proefschrift. Ook in:
3
Bijdr. tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië 90, 1933, pp. 447-602.

Jan Limburg (1954). Studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Doctoraalscriptie (1984) geheel gewijd aan de schrijver Friedericy. Is momenteel docent Nederlands aan de Leidse Onderwijs Instellingen.
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De ethische politiek in het werk van
H.J. Friedericy*
BERT HERBEN

Literatuur en werkelijkheid
Een van de belangrijkste kenmerken van het literaire werk van H.J.
Friedericy is dat het zo dicht bij de alledaagse werkelijkheid lijkt te
staan, de alledaagse werkelijkheid van de bestuursambtenaar in de Buitengewesten in de twintiger jaren en misschien nog meer: de werkelijkheid van de bestuursambtenaar Friedericy zelf. De gebeurtenissen in de
romans en de verhalen worden vaak voorzien van vrij nauwkeurige
dateringen en op diverse plaatsen treft men verwijzingen aan naar historische feiten. De hoofdpersonen geven zich nogal eens over aan kleine
historische bespiegelingen en de bestuursambtenaren onder hen vertonen veel gelijkenis met elkaar. Bovendien lopen hun carrières parallel
aan die van de schrijver.
Het leven op Zuid-Celebes was voor Friedericy meer dan een wat
vage bron van inspiratie, een voorraadje couleur locale om een roman
mee te stofferen. Natuurlijk vervormde hij de historische werkelijkheid
om haar geschikt te maken voor zijn literaire doeleinden, maar de
directe band met de werkelijke belevenissen blijft toch bestaan. Toen in
1961 Friedericy's brievenboek De eerste etappe verscheen werd dit door
de meeste critici wel gezien als een sterk autobiografisch boek, maar het
authentieke karakter ervan werd niet of nauwelijks erkend. De verwarring kon ontstaan doordat de schrijver in het boek zelf niet vermeldt dat
het hier een grotendeels letterlijke weergave betreft van brieven die hij
in de jaren twintig aan zijn familie schreef, laat staan dat hij zou aangeven welke gedeelten authentiek zijn en welke later toegevoegd. Een
hoog 'werkelijkheidsgehalte' in de literatuur is voor Friedericy blijkbaar
vanzelfsprekend.
Veelzeggend in dit verband zijn ook enkele passages in een artikel
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dat Friedericy rond 1960 schreef als bijdrage aan de bundel Balans van
beleid, een serie terugblikken op het vooroorlogse Indië.' In dit puur
beschouwende artikel waarin hij zich bezighoudt met het aanvaarden
van het Nederlandse gezag door de inheemse bevolking, brengt hij
onder andere eschatologische bewegingen en communistische ongeregeldheden ter sprake. Op deze plaatsen verwijst hij zonder veel omslag
naar gedeelten uit zijn literaire werk: het verhaal 'Bendeleider' uit
Vorsten, vissers en boeren en het hoofdstuk Pékaieng' uit De raadsman. De
literatuur als verheldering van de historische werkelijkheid.
Het verhaal en de werkelijkheid liggen in het literaire proza van
Friedericy dus dicht bij elkaar. Wie iets heeft meegemaakt heeft ook iets
te vertellen en dat is een opvatting die veel auteurs uit de koloniale
letterkunde lijken te zijn toegedaan; persoonlijke belevenissen zijn belangrijke ingrediënten van de koloniale romans en daarbij blijkt vaak
ook de liefde van de auteur voor Indië en zijn bevolking die op poëtische, soms weemoedige wijze wordt geuit.
Ook bij Friedericy komt deze liefde voor land en volk tot uitdrukking,
maar ze krijgt bij hem toch meer en meer de gedaante van een oprechte
betrokkenheid bij de belangen van dat volk. Wie de vier boeken die in
Friedericy's Verzameld werk zijn opgenomen in hun volgorde van ontstaan leest (dus eerst De eerste etappe en vervolgens Bontorio; de laatste
generaal, Vorsten, vissers en boeren en De raadsman) ziet dat deze betrokkenheid de alledaagse werkelijkheid steeds meer gaat doordringen. Die
alledaagse werkelijkheid blijkt meer dan saai papierwerk onder wat
moeilijke omstandigheden en af en toe een spannend tochtje door de
binnenlanden. Ze is doordrongen van het grote ideaal de inlandse volkeren te vormen en rijp te maken voor zelfbestuur onder Nederlandse
leiding, een ideaal van de Nederlandse Ethische Politiek. Dit ideaal te
verwezenlijken was een taak die door de bestuursambtenaren zo hoog
werd opgevat dat men haar ging zien als een roeping.
De Ethische Politiek
Het blijkt niet eenvoudig om een duidelijke omschrijving te geven van
het begrip 'Ethische Politiek'. In de loop van de jaren zijn er nogal wat
uiteenlopende definities voorgesteld en bovendien zijn er binnen de
Ethische Politiek nog verschillende periodes te onderscheiden. Begrippen die vaak in één adem met de Ethische Politiek worden genoemd
zijn: 'paternalisme', 'economische zelfstandigheid van Indië', 'verhoging
van de welvaart van de inlander', 'begrip voor Indonesisch nationalisme', maar ook 'uitbreiding van de Nederlandse koloniale macht', De
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historica E. Locher-Scholten is van mening dat deze verschillende aspecten bij elkaar zo een ruim beeld opleveren dat het begrip kon uitgroeien tot een aanduiding voor een periode van het Nederlandse koloniale beleid in Indië. De Ethische Politiek beslaat dan het tijdvak van
circa 1900 tot 1942 en is de opvolgster van het Cultuurstelsel en de
Liberale Periode die respectievelijk de tijdvakken van circa 1830 tot
1870 en van 1870 tot 1900 toebedeeld krijgen.
Locher-Schalien bespreekt de verschillende aspecten en stelt vervolgens een nieuwe, algemene, definitie voor. In haar opvatting is de
Ethische Politiek dan :
Beleid gericht op het onder reëel gezag brengen van de gehele
Indonesische archipel èn op de ontwikkeling van land en volk
van dit gebied in de richting van zelfbestuur onder Nederlandse
leiding en naar westers model.2
Welke motieven konden rond de eeuwwisseling tot deze nieuwe houding leiden? In de eerste plaats lagen deze op het vlak van de economie
en het koloniaal prestige.
Een belangrijke aanzet werd gegeven door de jurist C.Th. van Deventer (1857-1915) die rond 1900 voor economische zelfstandigheid van
Indië begon te pleiten. Indië, vond hij, was lang genoeg gebruikt om de
tekorten van het moederland aan te vullen. De Batig Slot-politiek werd
gehandhaafd ondanks het feit dat er al in 1867 een wet (de Comptabiliteitswet) in werking was getreden waarin de gescheidenheid van de
Nederlandse en de Indische financiën was vastgelegd. Nederland had
jarenlang geen recht gehad op de Indische miljoenen en nam bovendien geen passende maatregelen nu het slecht ging met de Indische
economie en er in Indië ontevredenheid begon te ontstaan. Een ontevredenheid, zo waarschuwt Van Deventer, die wel eens zou kunnen
overslaan naar de inlandse bevolkingsgroep.
De schuld van Nederland aan Indië werd door Van Deventer berekend op 187 miljoen gulden, te weten 151 miljoen van de ten onrechte
naar Nederland gestroomde winsten over de periode 1867-1877 (in
1877 was het laatste Batig Slot) en 36 miljoen voor rente en aflossing na
1882. Die miljoenen moesten terugbetaald worden, ook indien men de
wet van 1867 niet als een echt criterium zou beschouwen, want :
De restitutie dier Indische millioenen — dat is de eereschuld
van Nederland aan Indië, eereschuld omdat haar kwijting niet
door geschreven rechtstitels, maar door die hoogere wet, die
men de wet der eer en der eerlijkheid noemt, geboden wordt.3
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Het voldoen van de 'eereschuld' zou volgens Van Deventer ook het
prestige bevorderen tegenover de andere koloniserende mogendheden
in het oosten en tegenover de nieuwe, oosterse, krachten die daar de
kop opstaken. Het Nederlandse ethische koloniale beleid verdiende de
aandacht van de wereld. Als Nederland in zijn edele opzet zal slagen,
stelt Van Deventer in voor de ethici zo kenmerkende hooggestemde
bewoordingen:
[...1 dan kan in het Oosten een nieuw licht opgaan, dan kan
van daaruit nieuwe luister worden geschonken aan Nederland's
naam; dan kan uit de koloniale geschiedenis menige vlek die
haar thans ontsiert worden uitgewischt; dan kan althans veel
worden goedgemaakt van hetgeen voorheen misdreven werd.4
Meer aandacht voor het sociale aspect, het belang van alle bevolkingsgroepen in Indië, treft men aan bij een andere ethische pionier, Pieter
Brooshooft (1845-1921), hoofdredacteur van het dagblad De Locomotief
In 1901, het jaar waarin ook in de troonrede voor het eerst gesproken
werd van een 'zedelijke roeping' tegenover Indië, verscheen zijn brochure De ethische koers in de koloniale politiek. 5 Ook Brooshooft pleit voor
een ethische plichtsbetrachting, maar de kracht van zijn brochure ligt
toch veeleer in het overzicht dat erin wordt gegeven van de verschillende vormen van uitbuiting die overal in de Indische maatschappij nog
aan de orde van de dag zijn. Er is armoede en overal heersen misstanden. Bezuinigingen leiden er vooral toe dat de positie van de inlanders
nog verder verzwakt wordt. Van Deventer had de rekening gepresenteerd en Brooshooft gaf nu bestemmingen aan voor het geld dat Indië
toekwam.
Langzaam wonnen de nieuwe inzichten terrein, hetgeen overigens niet
betekende dat de teveel ontvangen miljoenen werden overgemaakt.
Voor het Binnenlands Bestuur hadden zij echter na enkele jaren toch al
aanzienlijke gevolgen. Het bestuur, vond men, hoorde intensiever te
zijn en efficiënter. Alleen dan konden de Indische economische middelen ten volle worden benut. Langzaam moest de Indische maatschappij
worden voorbereid op een westerse bestuursvorm. Op Java en in een
aantal andere gebieden werden bestuurshervormingen doorgevoerd en
kwamen gemeenteraden tot stand.
E r deed zich echter een typisch Nederlands probleem voor : het kostte
allemaal veel te veel geld. En bovendien ontstond er vrees voor de
opkomende bewegingen van nationalistische en communistische aard.
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Men was bang dat er misbruik zou worden gemaakt van de nieuwe
verworvenheden door al te radicale elementen. Rond 1920 ging men
dan ook een meer behoudende koers varen, een koers die door LocherScholten wordt aangeduid als de 'conservatieve Ethische Politiek'. Men
streefde nu naar een bestuursvorm waarbij meer aansluiting werd gezocht bij de traditionele verhoudingen binnen de inlandse maatschappij.
De grotere belangstelling voor Indië had in ieder geval geleid tot
meer waardering voor het eigene van de Indonesische culturen, de
macht van de traditie, de godsdienst, de adat. En ook in de opleidingen
tot bestuursambtenaar, die onder andere in Leiden werden gegeven,
kwam deze belangstelling tot uitdrukking. In Leiden konden de studenten kennis maken met de ethische opvattingen van de hoogleraren C.
van Vollenhoven (1874-1933) en Chr. Snouck Hurgronje (1857-1936).
De grote theoreticus van de 'conservatieve Ethische Politiek' was de
koloniaal deskundige A.D.A. de Kat Angelino. In 1929-1930 verscheen
zijn omvangrijke, in opdracht van de Nederlandse regering geschreven,
werk Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indië. Uiteindelijk
zou er in Indië, aldus De Kat Angelino, een synthese van culturen
ontstaan. De volkeren der aarde kunnen elkaar waarderen en van
elkaar leren. Oost en West kunnen elkaar dus wel ontmoeten en de
Nederlandse cultuur heeft daarbij een gidsfunctie. Onder Nederlandse
leiding zal in Indië een 'organische volkerengemeenschap' tot stand
komen.
Ook bij De Kat Angelino is er dus geen enkele twijfel over de belangrijke rol die Nederland in Indië moet spelen. Het Nederlandse volk is
immers rijp en wijs geworden in zijn strijd tegen de natuur en vele
vijanden. Daardoor beschikt het over eigenschappen die het tot een
ideaal volk maken voor de grote taak, en:
Zoolang men deze door den strijd der vaderen verworven eigenschappen weet hoog te houden en zich weet te hoeden voor een
verkeering daarvan in onoverlegd sentiment, in verzaking van
waakzaamheid, voorzichtigheid, objectiviteit en verantwoordelijkheidsbesef, zóó lang kan de overzee opgroeiende "Inheemsche" en "Indische" maatschappij zich geen betere leider en
partner wenschen.6
Sterke Nederlandse nationalistische gevoelens staan een synthese van
culturen blijkbaar niet in de weg.
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Zuid -Celebes
Wat had de Ethische Politiek voor gevolgen voor het Buitengewest
Zuid-Celebes, het gebied waar Friedericy bestuursambtenaar was van
1922 tot 1930? Een gebied ook dat een zeer belangrijke invloed heeft
gehad op Friedericy's verdere leven. Vrijwel zijn gehele literaire oeuvre,
dat voor een groot deel pas zo'n vijftien tot dertig jaar later tot stand
kwam, speelt zich af in Bone en Gowa, twee van de oude vorstendommen op deze zuidelijke uitstulping van het merkwaardig gevormde
eiland Celebes.
De Ethische Politiek streefde, zoals ik al heb aangegeven, ook naar
uitbreiding van de koloniale macht; de gehele Indische archipel moest
onder 'reëel gezag' worden gebracht. Dit Nederlandse imperialisme
bleef beperkt tot de gebieden binnen de internationaal erkende grenzen
en diende nauwelijks economische doelen. De Buitengewesten waren
nog vrijwel niet geëxploreerd en het lag niet voor de hand dat deze
gebieden enige winst van betekenis konden opleveren. Op Zuid-Celebes
bijvoorbeeld zou alleen de handel in specerijen wat geld in de lade
kunnen brengen. Men kan de Nederlandse drang tot uitbreiding van de
koloniale macht in die dagen dan ook zien als een uiting van ethisch
imperialisme. Om de ethische idealen te verwezenlijken moest eerst het
Nederlandse gezag definitief worden gevestigd.
Zo werd in 1905 ook een expeditie naar Zuid-Celebes uitgezonden.
Men had de inlandse vorsten al de nodige keren gewaarschuwd, maar
deze hielden niet op elkaar in oorlogen te bevechten, ze vergaten de
belangen van hun volk en hielden zich niet aan de contracten die ze
met 'de Kompani' hadden gesloten. De feodale vorstendommen werden
door het bezettingsleger onder de voet gelopen. Er was bijzonder weinig
tegenstand en de strijd verliep voor de Nederlanders heel wat voorspoediger dan uit Friedericy's Bontorio zou blijken.
Er werd orde op zaken gesteld. Op Zuid-Celebes werden nu twee
vormen van bestuur toegepast : rechtstreeks bestuur en zelfbestuur.
Rechtstreeks bestuur heerste in een deel van het oude Gowa, rond
Makassar. In de hoofdplaats Soenggoeminasa zetelde de bestuursambtenaar van het gebied die formeel het hoofd van het bestuur was.
Zelfbestuur werd onder andere toegepast in Bone. Hier werd de traditionele macht van de hoofden min of meer gehandhaafd, alleen moesten deze hoofden dan wel rekening houden met de bestuursambtenaar
aan wiens hand zij hun gezag uitoefenden. De situatie in Gowa was dus
moderner en ethischer te noemen. De westerse invloed op het bestuur
was groter, al stuitte men dan op veel problemen na zovele jaren van
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weinig bemoeienis. De situatie in Bone was meer in overeenstemming
met de opvatting van de latere 'conservatieve Ethische Politiek'. De
vorst van Bone was dan wel verwijderd, maar de direct aan hem ondergeschikte hoofden werden zoveel mogelijk op hun plaats gelaten. Via
hun autoriteit wilde men het volk bereiken, en het is deze aanpak die
ook Friedericy's voorkeur had, zoals onder andere uit De eerste etappe
blijkt. Maar in de jaren twintig streefde men ook in Gowa naar herstel
van het oude rijk. Tijdens zijn jaren in Gowa heeft Friedericy zich
ingezet voor deze zaak, waarbij hij het onder andere van groot belang
achtte de grenzen van de afdelingen en onderafdelingen zoveel mogelijk
te laten samenvallen met de traditionele grenzen van de adatgemeenschappen.
Men verdiepte zich in het volk, zijn geschiedenis, zijn adat, zijn geschiedenis en mythes (vooral de stichtingsmythes bleken een grote invloed te hebben op het sociale leven op Zuid-Celebes). Men wilde het
volk begrijpen. Alleen via de traditie was werkelijke vernieuwing
mogelijk. Al te moderne invloeden achtte men alleen maar schadelijk
voor het volk. Het volk werd bestuurd door de adel of had op zijn minst
toch erg veel respect voor die groep. Dus alleen via de adel was een
vernieuwd en verlicht bestuur mogelijk. Het was belangrijk om er nu
voor te zorgen dat de adel goed opgevoed en begeleid werd.

Friedericy als ethicus
De steeds weer blijkende belangstelling voor de adel van Zuid-Celebes
is het meest duidelijke teken van een ethische gedachtengang in Friedericy's literaire werk. De bestuursambtenaar richt zich in eerste instantie tot de adel wanneer hij de belangen van het volk wil verdedigen.
Uiteraard moeten daarbij allerlei nog heersende misstanden uit de weg
worden geruimd, maar uiteindelijk zal de ambtenaar erin slagen om het
vertrouwen van de 'goede' hoofden te winnen. Dankzij zeer omzichtig
handelen, het betrekken van de adel bij zijn beslissingen, het steeds
weer rekening houden met de adat zal hij een oudere, en wellicht later
een jongere, broeder van het traditionele hoofd kunnen worden.
Friedericy's literaire werk brengt ons dus al heel dicht bij de historische werkelijkheid van Zuid-Celebes in de jaren twintig. Maar Friedericy heeft ook nog een vrij groot aantal niet-literaire teksten geschreven
waarin de Boeginese en Makassaarse toestanden aan de orde komen.
Het zijn ambtelijke stukken, bestuursnota's, beschrijvingen van adatregels en dergelijke en een antropologisch proefschrift. Deze teksten
kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn bij het bestuderen van het lite37

raire werk; ze geven inzicht in de alledaagse werkelijkheid, ze tonen de
grote overeenkomsten tussen literatuur en werkelijkheid en ze geven
een beeld van zijn andere schrijverschap.
Toch hebben Friedericy's andere publikaties weinig aandacht gehad
van de literatuurbeschouwers. Alleen over zijn proefschrift treft men
hier en daar wel eens een opmerking aan. Deze situatie hoeft weinig
verwondering te wekken. Friedericy's artikelen zijn wat moeilijk op te
sporen en hebben zaken tot onderwerp die weinig van doen hebben
met literatuur. Verhandelingen over irrigatie, stichtingsmythes, de verbouwing van bepaalde gewassen, het adatrecht bij prauwvaarders, de
Gowase rijkssieraden lijken voor literatuurwetenschappers op het eerste
gezicht niet interessant.
Dit is echter een vergissing. Deze publikaties zijn wel degelijk interessant als men zich werkelijk in het literaire werk van Friedericy wil
verdiepen, en niet alleen omdat de schrijver ervan ook literatuur heeft
geschreven. Ze zijn van belang om de gedachtengang van de bestuursambtenaar in de Buitengewesten beter te kunnen begrijpen, zijn belangstelling voor de adel, zijn gehele aanpak van het bestuur, kortom voor
een beter begrip van een groot deel van de thematiek van Friedericy's
literaire proza. In Friedericy's literatuur komt een duidelijke politieke
stellingname naar voren, een visie op het koloniale beleid. De nietliteraire publikaties kunnen deze visie verder verduidelijken. Om de
literatuur van Friedericy op haar waarde te schatten heeft men nu
eenmaal niet voldoende aan analyses van zijn taalgebruik of zijn hantering van het vertelperspectief.
Daarom nu een korte behandeling van een drietal niet-literaire publikaties van Friedericy waarin ethisch geladen onderwerpen aan de orde
komen.
In het artikel 'De Gowa-federatie' dat werd opgenomen in de Adatrechtgeeft Friedericy een beschrijving van de staatkundige
toestand van Gowa vóór en na de Nederlandse expeditie van 1905. Hij
beperkt zich hier niet tot staatkundige feiten maar besteedt ook ruim
aandacht aan de mythisch-historische achtergronden.
Van oudsher was het vorstendom Gowa ingedeeld in acht grote adatgemeenschappen, elk met een eigen stichtingsmythe en eigen rijkssieraden. Deze rijkssieraden zijn ondergeschikt aan de Gowase rijkssieraden
zoals het hoofd van de adatgemeenschap ondergeschikt is aan de vorst.
In de bijlagen van het artikel geeft Friedericy een aantal van de boeiende stichtingsmythes verkort weer.
Na 1905 stond het er, volgens Friedericy, slecht voor met Gowa. De
bundels (1929) 7
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vorst was op de vlucht geslagen en om het leven gekomen en de rijkssieraden en de vaandels van de voornaamste hoofden waren door de
Nederlanders in beslag genomen. De expeditie was noodzakelijk geweest, maar van een goede wederopbouw kwam weinig terecht. De
federatieve structuur van het oude rijk werd onvoldoende gerespecteerd
en ook op het gebied van de economie en de bevolkingsproblematiek
waren de inspanningen niet toereikend. De hervorming van 1910,
waarbij Gowa officieel onder rechtstreeks bestuurd gebied kwam te
vallen, bracht een bestuursindeling waarbij de grenzen van de onderafdelingen midden door de oude adatgemeenschappen heen liepen en
bij het vergeven van functies werd weinig rekening gehouden met de
hiërarchie binnen de hoofdenstand. Dit leidde tot grote moeilijkheden
met het Gowase vorstenhuis in 1915/1916. In 1925 deden zich opnieuw
problemen voor, maar inmiddels was het bestuur tot het inzicht gekomen dat het vorstengeslacht nog steeds een zeer grote invloed had op
het volk en dat men deze invloed ook ten gunste van de Nederlandse
bestuursvoering kon gebruiken. In 1926 werd (onder andere door toedoen van Friedericy zelf) de bestuursindeling zodanig gewijzigd dat de
grenzen nu vrijwel samenvielen met de oude grenzen van en binnen het
vorstendom. Dit leidde er mede toe, concludeert Friedericy, dat de
noodzakelijke band tussen de Gowase gebieden werd hersteld en dat
het vertrouwen tussen het vorstenhuis en het Gouvernement werd bevorderd. Uiteindelijk zal Gowa weer door één vorst geregeerd moeten
worden, vindt Friedericy, maar dan een vorst (en hier blijkt het wat
tweeslachtige karakter van de Ethische Politiek) die terzijde wordt
gestaan door een adviserende raad van hoofden. Zo wordt een basis
gelegd voor een systeem waarbij het Inlands Bestuur door een college
wordt uitgevoerd.
Friedericy blijkt hier overigens ook van mening te zijn dat het feit dat
Nederland de wederopstanding van de inlandse traditionele macht toestaat, ja zelfs bevordert, absoluut geen blijk geeft van een slappe houding, maar, integendeel, juist van macht.
In 1932 verscheen in de Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van
Nederlands-Indië een artikel van Friedericy over 'Ponre', 8 een adatgemeenschap in het bergland van Bone. Ook hier hebben de Nederlanders sinds 1905 nogal eens blijk gegeven van weinig begrip voor de
'magische denkwijze' van de bevolking, vindt Friedericy. Vooral de
'magische verhouding van gemeenschap en individu tot grond en gewas' heeft zeer diepe wortels in de Boeginese cultuur en mag dan ook
slechts met de grootste omzichtigheid door de Nederlanders benaderd
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H.J. Friedericy omstreeks 1937, gekleed in het uniform van het Binnenlands Bestuur
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worden. Nu doet zich het probleem voor dat de bevolking in een aantal
gebieden in het wilde weg bomen kapt en roofbouw pleegt op de grond,
en dat terwijl een groot deel van Ponre in het brongebied ligt van twee
bevloeiingswerken.
Friedericy wil nu een oplossing vinden waarbij de adat zoveel mogelijk gerespecteerd wordt en de bevolking er economisch niet op achteruit gaat. Hij stelt voor om de ladangcultuur (droge rijstbouw met brandcultuur), de belangrijkste oorzaak van het probleem, te doen verminderen, ook al omdat de produktie hoog is en er geen uitvoer plaats vindt.
Het ontstane economische verlies kan opgevangen worden door de
bevordering van de suikerproduktie (arenpalmcultuur) waarvoor goede
exportmogelijkheden bestaan. De rijstbouw zou eigenlijk buiten de
brongebieden moeten worden gehouden, vindt Friedericy, maar gedwongen verhuizingen acht hij nauwelijks realiseerbaar evenals het
invoeren van moderne landbouwmethoden. Een verplichting om de
ladanggronden te beplanten met groenbemesters, waardoor afspoeling
van de bodem wordt voorkomen en herbebossing wordt bevorderd, lijkt
hem echter wel mogelijk.
Deze toch wat technische verhandeling wordt hier in het kort weergegeven om te laten zien dat Friedericy duidelijk kiest voor een weg
waarbij de adat zo weinig mogelijk geweld wordt aangedaan. Verhuizing stuit op grotere weerstanden dan groenbemesting. En het is niet de
adat die de bevolking te veel rijst doet produceren maar economische
noodzaak. Wanneer men door middel van de arenpalmcultuur het verlies kan opvangen ondervindt de bevolking verder geen schade. En zo
kunnen de irrigatiewerken worden gered; ten koste van zo weinig
mogelijk offers.
Tijdens zijn verlof in Nederland promoveerde Friedericy in 1933 te
Leiden op een proefschrift over de maatschappij die hij in de jaren
twintig zo goed had leren kennen. In De standen b ij de Boeginezen en
Makassaren 9 stelt hij dat de indeling in standen een verschijnsel is dat
het hele sociale, economische en godsdienstige leven op Zuid-Celebes
diep beïnvloedt, ook al heeft het westers bestuur na 1905 dan wat
nivellerende effecten gehad. Hij onderscheidt drie hoofdgroepen: de
adel, de vrijen en de slaven, maar in zijn behandeling van deze standen
houdt hij zich toch weer voornamelijk bezig met de adel en de vorstenhuizen. Om de verwikkelingen binnen het vorstengeslacht goed te
kunnen begrijpen acht hij kennis van de stichtingsmythes en de grotendeels mythische geschiedenis van de adel erg belangrijk en hij gebruikt
de stichtingsmythes dan ook als bronnen voor zijn onderzoek.
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Een zuivere afstamming is een belangrijke factor voor prestige op
Zuid-Celebes en dat geldt zeker voor de vorsten en de leden van de
hogere adel. De rijkssieraden maken deel uit van de bezittingen van de
vorst. Verschillende auteurs hebben zich al bezig gehouden met de
vraag welke van de twee factoren, een zuivere afstamming of het bezit
van de rijkssieraden, van doorslaggevende betekenis was voor het verkrijgen van de vorstelijke waardigheid. Friedericy concludeert uit zijn
historisch onderzoek dat een vorst zonder rijkssieraden ook wel werd
geaccepteerd maar toch duidelijk minder aanzien genoot dan zijn ambtgenoten die deze kostbaarheden wel bezaten. Voor hem is de zuivere
afstamming dus de belangrijkste factor.
Voor de slaven heeft Friedericy niet veel aandacht : ze vormen een
bezitsloze en rechteloze groep. De vrijen hebben echter wel een wezenlijke functie in de maatschappij al zijn zij dan zeer ondergeschikt aan de
adel. Deze tweedeling adel-vrijen noemt hij het belangrijkste onderscheid in de Boeginees-Makassaarse maatschappij. Vervolgens gaat hij
op zoek naar de oorsprong van dit systeem van twee standen. Daartoe
grijpt hij terug op het La-Galiga-epos, dat een van de belangrijkste Boeginese stichtingsmythes bevat. Hij ziet een groot aantal overeenkomsten
tussen de samenleving in de stichtingsmythe en de Boeginees-Makassaarse maatschappij van het begin van de twintigste eeuw en concludeert daaruit dat de laatste direct voortkomt uit de eerste.
Zowel op Friedericy's stelling dat de zuiverheid van bloed de doorslaggevende factor is voor de vorstelijke waardigheid als op zijn opvatting over de mythisch-historische oorsprong van de standenmaatschappij is door enkele auteurs vrij fundamentele kritiek geleverd. Zij wijzen
erop dat er zich ook situaties hebben voorgedaan waarin de zuivere
afstamming niet alleenzaligmakend bleek bij de keuze van een vorst en
dat Friedericy in zijn behandeling van de overeenkomsten tussen de
mythisch-historische en de hedendaagse maatschappijvormen enkele
evidente verschillen wat al te gemakkelijk heeft weggeredeneerd.
Het is duidelijk dat Friedericy's opvattingen wat de twee hier genoemde strijdpunten betreft in een bepaalde richting wijzen. Zijn 'conservatief-ethische' visie op de standen heeft zijn onderzoek nogal beïnvloed. De 'conservatieve Ethische Politiek' richtte zich primair op de
vorst en de adel. Deze houding wordt door Friedericy in zijn proefschrift
voorzien van een mythisch-historische rechtvaardiging van de legitimiteit van de macht van deze stand; een macht die bevestigd werd door
het geloof aan een 'natuurlijke' adellijke superioriteit dat nog steeds
leefde in de Boeginees-Makassaarse maatschappij.
Zuiverheid van bloed ziet Friedericy als de doorslaggevende factor
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voor de macht: de macht hoort dus in handen te zijn van de adel. De
hedendaagse maatschappij komt direct voort uit een mythisch-historische waarin de adel het op alle gebieden voor het zeggen had : ook in
de hedendaagse maatschappij hoort de macht dus bij de adel te berusten.
Laten wij tot slot terugkeren naar de literatuur.
De aandacht voor de adel en de macht van de adel heb ik al eerder
het meest duidelijke teken van een ethische stellingname in Friedericy's
literaire proza genoemd. Maar hoe dacht die adel nu, in Friedericy's
literatuur, over de ethische aanpak van de bestuursambtenaren? Deze
problematiek wordt op verschillende plaatsen door de schrijver aan de
orde gesteld, maar toch het meest duidelijk in het derde deel van de
roman Bontorio en in het verhaal 'Vazal' in Vorsten, vissers en boeren.
Het derde deel van Bontorio is helaas niet in het Verzameld werk van
Friedericy opgenomen. Rob Nieuwenhuys heeft daarbij de wens gevolgd
van de auteur die de laatste zestig bladzijden van de oorspronkelijke
uitgave in de tweede druk al liet vervallen.
Dit deel van het boek verhaalt hoe de in 1905 door de Nederlanders
verslagen Aroe Bontorihoe, een echt heerser van de oude stempel, jarenlang coulant door het Gouvernement wordt behandeld hoewel hij zich
regelmatig schuldig maakt aan knevelarij en ander weinig voorbeeldig
gedrag. Zijn zoon Mendapi krijgt van het Nederlandse gezag een moderne ethische opvoeding en wordt aroe in het stamgebied Bontorihoe,
tot ergernis van zijn vader die opgescheept zit met een gebied dat veel
minder naar zijn zin is. De vader raakt in moeilijkheden nadat hij
belastinggelden heeft verduisterd. Hij gaat naar zijn zoon en eist van
hem dat hij de tekorten aanvult. De jonge verlichte aroe weigert dit
echter. De belangen van zijn volk zijn voor hem zwaarwegender dan de
verplichtingen tegenover zijn familie. Het moderne bestuur en de jonge
adel overwinnen samen de misstanden. De periode van willekeur en
uitbuiting lijkt te zijn afgelopen.
Ook in 'Vazal' speelt een inlands generatieconflict, maar de situatie is
hier omgekeerd. Hier is het de vader, die nog tegen de Nederlanders
gevochten heeft, die in de loop der jaren leert inzien dat zijn vroegere
vijanden het goed voor hebben met land en volk van Zuid-Celebes. En
het is de zoon die geld verduistert. Het gaat de vader aan zijn hart, maar
hij besluit toch zijn zoon niet uit de problemen te helpen, waardoor
deze zijn straf niet kan ontlopen.
In het eerste geval kan de bestuursambtenaar dus trots zijn op de
nieuwe generatie inlandse bestuurders. De ethische opleiding van de
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jonge aroe's heeft zijn doel bereikt. Maar in het tweede geval is het
resultaat van het Nederlandse beleid eigenlijk nog veel glorieuzer. Zelfs
de oude aroe, eens een fel tegenstander van de Nederlanders, erkent nu
dat de goede weg is ingeslagen en legt zich neer bij het Nederlandse
beleid.
Zowel in het derde deel van Bontorio als in 'Vazal' hebben we dus te
maken met een rechtvaardiging van dat beleid. 'Vazal' is goed beschouwd de meest duidelijke rechtvaardiging van de 'conservatieve
Ethische Politiek' die men zich maar kan voorstellen. En daarbij dient
men dan opnieuw te bedenken dat Friedericy deze verhalen pas vele
jaren later schreef, toen de Japanse bezetting aan alle Nederlandse
ethische pretenties in Indië een einde had gemaakt.
Friedericy, en vele andere ethici met hem, hebben de loop van de
geschiedenis maar moeilijk kunnen verwerken. De tijd voor een zelfstandig Indië, al of niet onder Nederlandse leiding, was naar hun
mening nog lang niet gekomen en de oorlog zorgde ervoor dat zij hun
grote taak niet tot een goed einde konden brengen. Dit leidde bij velen
van hen tot bittere gevoelens. En van zowel de Indonesische als de
Nederlandse na-oorlogse generatie konden zij slechts felle kritiek of op
zijn minst groot onbegrip voor hun bemoeienissen verwachten. Misschien kan het werk van Friedericy alsnog iets van dat onbegrip wegnemen.
De ethische bestuursambtenaren waren in dienst van een koloniserende mogendheid. Maar ook wanneer men, en naar mijn mening
terecht, vindt dat kolonialisme een verwerpelijk systeem is, dan moet
er nog waardering kunnen zijn voor deze mensen die de roeping voelden om binnen dat systeem de belangen van het gekoloniseerde land en
volk naar eer en geweten te dienen.

Noten:

* Dit artikel is een wat uitgebreidere versie van mijn lezing met dezelfde titel,
gehouden op de Friedericy-middag van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde te Leiden op 23 januari jl. Voor meer informatie over Friedericy's nietliteraire publikaties en een meer gedetailleerde bespreking van zijn literaire werk
in het licht van de Ethische Politiek verwijs ik graag naar mijn doctoraalscriptie
'De roeping van Toewan Petoro; elementen van de Ethische Politiek in het werk
van H.J. Friedericy', Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Neerlandistiek,
mei 1986.
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1 H.J. Friedericy, 'De bevolking van Nederlands-Indië en het Nederlands gezag in het
decennium vóór de Japanse invasie'. In: Balans van beleid; terugblik op de laatste halve
eeuw van Nederlands-Indië, red. H. Baudet, I.J. Brugmans. Assen, Van Gorcum, 1962,
pp. 67-79.
2 E. Locher-Scholten, Ethiek in fragmenten; vijf studies over koloniaal denken en doen van
Nederlanders in de Indonesische Archipel 1877-1942. Utrecht, Hes Publishers, 1981, p.
201
C.Th. van Deventer, 'Een eereschuld'. In: De Gids 63 (1899), dl. 3, pp. 205-207;
3
p. 228.
C.Th. van Deventer, 'Insulinde's toekomst'. In: De Gids 72 (1908), dl. 3, pp. 69-99;
4
p. 73.
5
P. Brooshooft, De ethische koers in de koloniale politiek. Amsterdam, De Bussy, 1901.
A.D.A. de Kat Angelino, Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indië.
6
's-Gravenhage, Nijhoff, 1929-1930; dl. 2, bd. 3, p. 723.
7
H.J. Friedericy, 'De Gowafederatie 1928'. In: Adatrechtbundels 31 (1929), pp. 364427.
8 H.J. Friedericy, 'Ponre; een bijdrage tot de kennis van adat en adatrecht van ZuidCelebes'. In: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlands-Indië 89 (1932),
pp. 1-34.
9 H.J. Friedericy, De standen bij de Boegineezen en Makassaren. 's-Gravenhage, Nijhoff,
1933 (proefschrift Leiden). Ook verschenen in'. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlands-Indië 90 (1933 ), pp. 447-602.

Bert Herben (1954). Studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam.
Doctoraalscriptie 1986 gewijd aan de schrijver H.J. Friedericy. Is momenteel
redacteur bij VNU Computer Data. Schreef onder meer voor Het Parool.
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raadsman
er was meer
dan goede raad
en duidelijke verhoudingen
tussen de raadsman
en de jonge Hollander
de raadsman kende zijn plaats
en keerde daar terug
telkenmale
als zijn vriendschap hem bracht
tot op de huid
van de Hollander
een bescheiden weefsel
met dienstbaarheid als schering
en wijsheid als inslag
hier en daar een glinsterende draad
van weemoed
een boek van Friedericy
betoverend van droefheid
kees plaisier
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Uitnodiging
Op vrijdag 8 mei 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:

Inge Tromp : Biting- Lala, Indisch Leeskabinet tot
aangenaam en gezellig onderhoud, 1852-1855.

14.45 uur:

Peter Sep : De receptie van Licht- en schaduwbeelden van F.W. Junghuhn.

+ 15.30 uur:
15.45 uur:

Pauze.
Harry A. Poeze : Nederlandse en Indonesische bellettrie over Indonesiërs in Nederland.
De weerspiegeling van historische feiten en
waarden in romans en verhalen.

+ 16.30 uur: Slot.
Plaats:

Academiegebouw, zaal 12, Rapenburg 73, Leiden.
(N.B. De middag vindt niet in de gebruikelijke zaal plaats.)
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Verzoek aan de leden
Alle leden wordt vriendelijk verzocht (voorzover zij dit nog niet hebben gedaan) de contributie voor het kalenderjaar 1987 ten bedrage
van f 35,00 (buitenlands abonnement f 45,00) zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk vóór 1 mei a.s. over te maken op gironummer 1977068
t.n.v. R. Baay, Praam 27, 2377 BW Oude Wetering, onder vermelding
van 'Indische Letterkunde 1987'.
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Rectijicatie
Van Soewarsih Djojopoespito's Buiten netgareel
verscheen niet de derde, maar de vierde druk

In het vorige nummer van Indische Letteren (jrg. 1, nr. 4) werd ruime
aandacht besteed aan Soewarsih Djojopoespito en haar roman Buiten
het gareel. Directe aanleiding daartoe was de herdruk (1986) van dit
boek bij uitgeverij Nijgh & Van Ditmar.
Als bezorger van deze herdruk in de overtuiging verkerend, dat de
door De Haan in Utrecht en Vrij Nederland in Amsterdam uitgegeven
tweede druk de laatste was, ging die van 1986 de wereld in als de
derde. Dit nu blijkt een misvatting. Professor A.A. Trouwborst uit Nijmegen maakte mij er namelijk op attent, dat bij dezelfde uitgevers De
Haan en Vrij Nederland in 1947 nog een derde druk van het boek was
verschenen. De Koninklijke Bibliotheek ('Centrale Catalogus') in Den
Haag bevestigde mij de juistheid van zijn mededeling en noemde als
(enige) vindplaats de bibliotheek van het Internationale Instituut voor
Sociale Geschiedenis in Amsterdam.
Conclusie : de in 1986 bij Nijgh & Van Ditmar verschenen herdruk
van Soewarsih Djojopoespito's Buiten het gareel is niet de derde, maar de
vierde druk.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende drukken:
eerste druk:

bij Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V., Utrecht
(november 1940);
tweede druk : bij Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V., Utrecht en
Uitgeverij 'Vrij Nederland', Amsterdam (november
1946);
derde druk:
idem (juli 1947);
(maar foutief aangegeven als derde druk) bij Uitgeverij
vierde druk:
Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage (najaar 1986).
Professor Trouwborst dank ik van harte voor zijn alerte reactie; ik bied
mijn verontschuldigingen aan, in het bijzonder aan de uitgeverij Nijgh
& Van Ditmar, voor de begane vergissing.
Gerard Termorshuizen
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Lijst van Indische letteren, vanaf 1971
(Voor de jaren 1971-1973 en 1974-1977, zie respectievelijk Indische Letteren 1
(1986), pp. 98-100; en 3 (1986) pp. 145-148.)
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.

1978
117. Bayan, Inten, De legende van Njai Loro Kidoel; volgens de Soendanese overlevering; in dichtvorm naverteld door —. 's-Gravenhage, Moesson, [1978 ?].
80 blz.
118. Bosch, F. van den, Het regenhuis en andere verhalen. Amsterdam, Querido.
115 blz.
119. Brandt, Willem [ps. van W.S.B. Klooster], Reizend achter het heimwee;
3e herz. en meer uitgebreide dr. Baarn, Hollandia. 116 blz.
120. Brandt, Willem [ps. van W.S.B. Klooster], Een streep door de zon; gedichten met een inleidend woord door V.E. van Vriesland. [Amsterdam], De
Beuk, [1978?). 47 blz.
121. Daum, P.A., Hoe hij Raad van Indië werd; met een inl. van G. Termorshuizen. 's-Gravenhage, Thomas & Eras. XIV, 350 blz.
122. Daum, P.A., 'Nummer Elf ; inl. door R. Nieuwenhuys. Amsterdam, De
Engelbewaarder. 154 blz., prt.
123. Daum, P.A., De Van der Linden's; bezorgd door G. Termorshuizen. ['s-Gravenhagel, Thomas & Eras. [1978 ?]. XVI, 258 blz., afbn.
124. Drs. P., Nieuw; weten en geweten in de reclame ook onder de gordel van
smaragd. Amsterdam, Tiebosch. 160 blz., afbn.
125. Esman, M., De foyer en andere gedichten. 's-Hertogenbosch, Biblio. 48 blz.
126. Fabricius, Johan, De schreeuw van de witte kakatoe: (de Patimura-opstand in
de Molukken). 's-Gravenhage, Leopold. 87 blz., krt.
127. Fabricius, Johan, Toontje Poland; onder de tropenzon. ['s-Gravenhage], Leopold. 221 blz., afbn.
128. Gedenkwaardige reizen, De, van Willem Ysbrantsz Bontekoe. Utrecht enz., Het
Spectrum. 141 blz., afbn.
129. Hofstede, N.W., De slaven van Roka Ban; met een inleidend woord van
C. van den Hoogenband. Franeker, Wever. 221 blz., afbn.
130. Ido, Victor [ps. van H. van de Wall], De paupers; uitgeleid door H. Surie
en van een biografie voorzien door E.R. Duncan Elias; 3e dr. 's-Gravenhage, Thomas & Eras. 303 blz., prt.
le dr.: 1912.
131. Jagt, B.B., De muskietenoorlog en andere verhalen. Amsterdam, Elsevier. 127
blz.
132. Kok, J.H. de, Over de grenzen. Amsterdam, Rodopi. VI, 281 blz., afb.
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134. Mac Gillavry, A., Want ik heb uw vader gekend. Bussum, De Kern. 223 blz.
135. Meisje, Het, uit Indië; een eerste keuze uit duizend-en-één bijdragen van 'Sheherazades uit oud-Indië'; omslag en ills. door R.J. Boon; 2e dr. 's-Gravenhage,
Moesson. VI,162 blz.
le dr.: 1966.
136. Mooy, W., Het Indisch avontuur tegemoet; als officier van gezondheid naar
voormalig Nederlands-Indië. 's-Gravenhage, Moesson. IV, 71 blz., afbn.
137. Nobel, L., Gebroken rijst; Indische verhalen. Baarn, Hollandia. 110 blz.,
afbn.
138. Norel, K., Varen en vechten ; dl. 2; hondenwacht in het stikkedonker; 12e dr.
Amsterdam enz., Elsevier. 127 blz.
139. Prick van Wely, M., Volkssprookjes en legenden uit Indonesië; ills. door G. de
Groot. Delft, Elmar. 194 blz.
140. Springer, F., Zaken overzee. Utrecht, E.C.I. 173 blz.
141. Walraven, W., Een maand in het boevenpak; een novelle bezorgd door
F. Schamhardt. 's-Gravenhage, Thomas Er Eras. 117 blz., afbn.
142. Weski, H., Van mensen en machten; verhalen uit het oude Indië; ills. door
R. Boon. 's-Gravenhage, Moesson. 141 blz.
143. Wie rsma, G., Weerzien met Tikoes ; de weg van een theeplanter uit de Preanger.
Franeker, Wever. 192 blz.
1979
144. Alberts, W., In en uit het paradijs getild. Amsterdam, Van Oorschot,
[1979?]. 193 blz.
Oorspr. titel : 'Namen noemen'. 1962.
145. Alberts, A., Per mailboot naar de Oost; reizen met de Lloyd en de Nederland
tussen 1920 en 1940. Bussum, Unieboek. 104 blz., afbn.
146. Berg Pleijel, S., De kampong van Ma Muriah; een verhaal over de verwarring
op Java na de Japanse invasie. Amsterdam enz., Kosmos. 112 blz.
Oorspr. titel : 'Ldflager'.1976.
147. Blink, J. van den, Mijn vreemde parochie; ontmoetingen in Oost en West.
Nijkerk, Callenbach, [1979 "?' . 315 blz.
149. Brouwers, J., Het verzonkene. Amsterdam, De Arbeiderspers. 147 blz.
150. Burki, Ch., Achter de kawat als Japans krijgsgevangene. Franeker, Wever.
136 blz.
151. Dorrestein, M., Geesten houden niet van regen; omslag en tekn. van J.
Wesseling. Amsterdam, Ploegsma. 128 blz.
152. Fabricius, Johan, Brieven uit een djatihouten kist.. 's-Gravenhage, Leopold.
111 blz.
153. Fabricius, Johan, De hoed met de struisveer; of, Hoe mijn moeder in 1894 als
"handschoentje" naar Indië reisde. 's-Gravenhage, Leopold. 46 blz., afbn.
154. De zwaluwen van Klappanoenggal. 's-Gravenhage, Leopold. 112 blz.
155. Gaudriaan, G., Achteraf bezien. 's-Gravenhage, Moesson. 119 blz.
156. Freriks, K., Grand Hotel Lembang; verhalen. Amsterdam, Meulenhoff. 123
blz.
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157. Hartoko, D. [= Th.W. Geldrop], Bianglala sastra ranpai sastra Belanda
tentang kehidupan Indonesia. Jakarta, Djambata. 374 blz.
Bewerking van: 'Oost-Indische spiegel', door R. Nieuwenhuys.
158. Ik wil nog duizend jaar leven - negen moderne Indonesische dichters; ingel. en
samengest. door H. Aveling. Amsterdam, Meulenhoff. 124 blz., afbn.
159. Kartini, R.A., Surat-surat Kartini; renungan tentang dan untuk bangsanya;
Penterjemah: Sulastin Sutrisno. Jakarta, Djambatan.
Oorspr. titel : 'Door duisternis tot licht'. 1971.
160. Kaulbach, V., Opstand in Lhong; naar gegevens van J.J.C.H. van Waardenburg. Amsterdam, Centraal Venster. 138 blz., afbn.
161. Kohlenberg, K.F., IJzeren Jan ; Jan Pieterszoon Coen, grondlegger van de
koloniale macht van Nederland. Baarn, Hollandia. 291 blz.
162. Lampe, A., Daden onder de zon; verhalen uit het vrouwenkamp. 's-Gravenhage, Omniboek, [1979 ?] . 170 blz.
163. Min, Th., Dagboek van een krijgsgevangene. Gennep, Janssen, 1979. 280
blz., afb.
164. Multatuli [ps. van E. Douwes Dekker], Liefdesbrieven; bezorgd en van
aantn. en een nawoord voorzien door P. van 't Veer. Amsterdam, De
Arbeiderspers. 317 blz.
165. Nieuwenhuys, R., Een beetje oorlog; Java van 8 december 1941-15 november
1945. Amsterdam, Querido. 151 blz.
166. Norel, Spion of pionier. Amsterdam enz., Elsevier. 208 blz.
167. Prins, P., Wambo de jonge Papoe; 2e dr. Groningen, De Vuurbaak, [1979 ?].
175 blz., afbn.
168. Schouten, A., De hertesprong. Bussum, Van Holka 6- Warendorf. 118 blz.
169. Simhoffer, K., De achterneef van J.P. Coen; verslag achteraf. Maasbree,
Zeelen. 98 blz.
170. Vulkaan; Java maart 1942. 136 blz.
171. Tadema-van Sporry, B., Avontuur op Bali. Amsterdam enz., Elsevier. 126
blz., afbn.
172. Veer, P. van 't, Het leven van Multatuli. Amsterdam, De Arbeiderspers. 473
blz., afbn.
173. Verheem, R., Bevrijding zonder bevrijders; de "sinjo" tussen Indië en Nederland. Baarn, Hollandia. 112 blz.
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De receptie van Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van
Java van F.W. Junghuhn'
PETER SEP

Sommige schrijvers hebben de pech dat hun leven zo kleurrijk is, dat
men dreigt te vergeten dat zij ook nog boeken geschreven hebben. Zo
zijn er in de loop der tijden verschillende uitgebreide biografieën van
Franz Wilhelm Junghuhn verschenen, maar over zijn werk is nauwelijks informatie te vinden. Toch heeft Junghuhn een boek geschreven,
waarmee hij zijn tijd dertig jaar vooruit was. Daarom wil ik het in dit
artikel eens omdraaien.
Over zijn leven wil ik alleen zeggen dat hij in 1809 in Mansfeld in
Duitsland werd geboren; dat hij vanwege een duel met dodelijke afloop
in de gevangenis terecht kwam, waaruit hij, door krankzinnigheid te
simuleren, wist te ontsnappen; en dat hij na een lange zwerftocht,
waarbij hij onder andere in het vreemdelingenlegioen is geweest, uiteindelijk in 1835 een tweede vaderland vond in Nederlands-Indië. Voor
meer informatie verwijs ik naar het boek Java's onuitputtelijke natuur
van Frits Jaquet en Rob Nieuwenhuys.2
De rest van dit artikel wil ik nu besteden aan het werk waarmee
Junghuhn zich in 1854 zoveel woede op de hals haalde en waarmee hij
tegelijkertijd zoveel mensen aan het twijfelen bracht. Een werk met
een, naar goed negentiende-eeuws gebruik, onuitsprekelijk lange titel:
Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de
mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen ; over de invoering
van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en anderen vragen
van den Dag. Verhalen en gesprekken der gebroeders Dag en Nacht; verzameld
op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken.' Er

is dus maar weinig waar dit boek niet over gaat en toch is de titel nog
niet volledig.
Op het eerste gezicht is Licht- en schaduwbeelden (kortweg L&SB) een
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F.W. Junghuhn (1809-1864)
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reisbeschrijving zoals er in die dagen zoveel geschreven werden. Broeder Dag en Broeder Nacht zijn twee natuurgeleerden met een opdracht
van het gouvernement om nog onontgonnen gebied op Java te verkennen. Omdat ze geen koelies kunnen krijgen, komen ze vast te zitten in
het kleine, primitieve dorpje Gnoerag, ergens midden in het oerwoud.
Broeder Nacht en Broeder Dag hebben sterk verschillende levensvisies
en geloofsopvattingen en omdat ze toch niets beter te doen hebben,
sluiten ze een soort weddenschap. Broeder Dag wedt dat Broeder Nacht
met zijn traditioneel christelijke opvattingen, geen enkele Javaan in het
dorp zal kunnen bekeren. Broeder Nacht neemt de weddenschap aan,
op voorwaarde dat ook Broeder Dag zijn vrijzinnige ideeën aan de
Javanen zal voorleggen.
Diezelfde avond nog verzamelt Broeder Nacht de dorpelingen om zijn
steile geloofsopvattingen uiteen te zetten. De Javanen luisteren ongemakkelijk, maar beleefd. Als Nacht is uitgesproken, ontsteekt de in het
dorp aanwezige Imam (mohammedaans schriftgeleerde) in woede en
schreeuwt enkele citaten uit de Koran. De stemming is bedorven. Dag
en Nacht gaan onthutst slapen.
De volgende avond is Broeder Dag aan de beurt. Zijn `Evangelie van
de Natuurlijke Godsdienst en Zedeleer' sluit veel beter aan bij de opvattingen van de Javanen. Broeder Nacht valt door de overtuigende woorden van Dag in een afgrond van twijfels en gaat tenslotte overstag. Zelfs
de Imam is enthousiast en wil een uittreksel hebben van Dags toespraak. Er ontstaat een vrolijke sfeer van verbroedering en tenslotte is
een aantal dorpsbewoners toch bereid hun diensten als koelie aan te
bieden.
De tocht wordt voortgezet naar de zuidkust bij Gnarak. Dag is zéér
onder de indruk van de prachtige Javaanse natuur. Nadat de kust door
de beide broeders in kaart is gebracht, trekken ze weer het binnenland
in. Daar ontmoeten ze hun beide collega's Avondrood en Morgenrood,
door wie ze hartelijk worden ontvangen.
Als Dag vertelt van zijn poging de Javanen van Gnoerag te bekeren,
willen ook Avondrood en Morgenrood hun denkbeelden uiteenzetten.
Volgens Avondrood heeft de mens geen vrije wil, maar is hij een speelbal van de natuurkrachten. Volgens Morgenrood bestaat er zelfs alleen
maar materie; alle verschijnselen zijn te verklaren door natuurwetten
en de rest is flauwekul. Dag is het met beiden oneens. Hij ziet overal in
de natuur één groot plan, wat duidt op de aanwezigheid van een redelijk bewustzijn. Dag noemt dit God. De broeders worden het niet eens,
maar over één ding bestaat geen verschil van mening : de enige kans op
vooruitgang ligt in een onbevooroordeelde bestudering van de natuur.
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Zoals gezegd, is L&SB alleen op het eerste gezicht een reisverslag. Want
wat zijn dat voor merkwaardige broeders die zich, al filosoferend over
zaken als vergankelijkheid en Wereldziel, een pad banen door het Javaanse oerwoud? En vanwaar die vreemde namen? Het boek blijkt bij
nader inzien veeleer een pamflet te zijn, waarin het reisverslag dient als
de kapstok waaraan Broeder Dag zijn vrijgevochten denkbeelden kan
ophangen. Want het gaat in het boek vooral om wat hij te melden
heeft. Hij is de verteller en staat voor de verlichting. Broeder Nacht is
dwalende in de duisternis met zijn onwetenschappelijke geloof in wonderen en Goddelijke Openbaring. Morgenrood en Avondrood hebben
weliswaar aan de waarheid geroken, maar verblijven toch nog in de
schemering.

Dags blijde boodschap
Hoewel Dag het hele boek door opmerkingen maakt over religie en
ethiek, heeft Junghuhn ook geprobeerd zijn ideeën in een ordelijke
samenhang te presenteren. De toespraak die Broeder Dag houdt voor de
Javanen van het dorpje Gnoerag bestaat uit vijfentwintig stellingen die
min of meer logisch uit elkaar voortvloeien. Belang rijkste uitgangspunt
is voor hem dat God niet passief boven de natuur staat, maar dat Hij de
bezielende oerkracht in de natuur is. Hij is de actieve oerkracht die
steeds de natuurwetten in stand houdt. Vandaar dat Broeder Dag alle
verschijnselen in de natuur beziet in het licht van de eenheid:
Alle planten en dieren zijn geschapen naar een gelijkvormig
type, naar één plan, dat de gansche schepping is gevolgd. Ja,
door alle tijdperken der aardvorming, door alle elkander gevolgde, onderscheiden formatiën, kan men, in de fossiele fauna's en flora's, aanvangende met het overgangsgebergte en
voortgaande tot aan de hedendaagsche schepping, dezelfde
harmonische wet bespeuren. [p. 96]
Het is nu ook begrijpelijk, waarom Junghuhn zijn ideeën in de vorm
van een reisverslag presenteert. Een tocht door de natuur is voor hem
een religieuze ervaring. Het is voor hem wat Gods Woord is voor de
ouderling. Niet door de Bijbel, maar door bestudering van de natuur
moeten we God leren kennen.
Dags zedenleer is dan ook volledig gebaseerd op natuurlijke principes.
Zij bevat richtlijnen voor de opvoeding van kinderen, de zorg voor het
lichaam en hygiëne, maar ook fundamentele kritiek op het christen56

dom. Een voorbeeld daarvan is zijn opvatting over christelijke naastenliefde :
Dit klinkt alles zeer verheven, goddelijk en is wellicht ook zeer
gepast voor een hemel, waarin alleen engelen wonen. Als eerlijk man kan ik echter dengene, die niet verbrand of gekruisigd
wil worden, niet aanraden, deze leer in de maatschappij waarin
wij leven, op te volgen. [p. 21 ]
Het is een onnatuurlijk voorschrift en strijdig met de zucht tot zelfbehoud. Hetzelfde geldt voor de christelijke onderdrukking van de
seksualiteit, die strijdig is met de natuurlijke drang tot instandhouding
van de soort.
Het feit dat deze voorschriften in de praktijk niet nageleefd kunnen
worden, heeft ertoe geleid dat het huichelen de christen tot een tweede
natuur geworden is. Bovendien ondermijnt het christendom de kritische zin van haar volgelingen, door ze onwaarschijnlijke leerstellingen
in te prenten, zoals bijvoorbeeld het geloof in wonderen, een rechtstreekse Goddelijke Openbaring en de leer van de drie-eenheid. Kortom,
de Christelijke Zedenleer stompte de mensen juist af, in plaats van ze op
een hoger zedelijk plan te brengen.

Junghuhn denkt dan ook heel somber over de Europese beschaving :
Wend uw blikken om u heen! Sla Europa gade! Wat ziet ge?
Ellende, armoede, hongersnood; gevangenissen en andere dergelijke strafinrichtingen opgepropt met misdadigers; slavenhandel, die onder bescherming van Christelijke wetten sedert
eeuwen wordt gedreven; diefstal, moord — ontevredenheid,
door de volken gevoed jegens hun regeerders, bloedige omwentelingen, vrees der heerschers voor hun volken, — oorlog! —
schepen en vestingen laat men in de lucht springen en duizenden menschen vallen in één enkelen oogenblik als een offer des
doods, hier ontwaart gij wederzijdsch wantrouwen, haat tusschen de onderscheidene Christensekten, ginds aanmatiging der
priesters, kuiperijen der Jezuïten, van godsdienst vindt gij
buiten de kerken zelfs geen spoor, in de kerken veel huichelarij
en schijnheiligheid. [pp. 14/15]
Ook ziet hij een aantal sociale problemen, zoals het vermoorden van
ongewenste kinderen, overbevolking en pauperisme, gebrek aan hy57

giëne en alcoholisme. Uit eigen ervaring weet hij dat de zogenaamde
godsdienstvrijheid ook niet meer is dan een wassen neus. Hij laat de
Imam van Gnoerag dan ook de treurige conclusie trekken:
Waarde heer Dag, thans zie ik duidelijk in, hoe ginds in de
Christenlanden, niet alles goud is wat er blinkt, en dat uw Europeesche maatschappij zeer veel ongezonde, bedorven bestanddeelen in haar boezem bevat, die zich aan mijn oog voordoen
als een huis dat door Rajabs [termieten] is ondermijnd en aangetast [...] bij den eersten den besten storm of de eerste aardbeving moet het gansche gebouw instorten. [pp. 156/157]
Veel positiever denkt Broeder Dag over de Javanen en hun beschaving.
Ze zijn voor hem een onbedorven natuurvolk, dat in zedelijk opzicht
hoger staat dan de Europeanen. Zo wordt in het boek opgemerkt :
Ik vraag u: is het niet onzinnig, dat men de Javanen iets wil
leeren, wat zij reeds uit zichzelven doen, ja, wat zij beschouwen
als iets wat niet geleerd behoeft te worden, omdat iedereen dit
vanzelf verstaat, namelijk, elkander lief te hebben en elkander
te helpen; en is het niet beschamend voor ons, indien wij hun
dit leeren moeten, terwijl zij toch lederen dag met eigen oogen
kunnen zien, dat de groote meerderheid onder de Christenen
het volstrekt niet, of althans in veel geringer mate doet, dan zij,
Javanen zelven? [p. 286]
Dag ziet hun goede eigenschappen, hij noemt bijvoorbeeld gastvrijheid,
mensenliefde, natuurlijke waardigheid en filosofische berusting, als bewijzen voor zijn stelling dat het christendom een overbodige leer is. Het
is, trouwens, typerend voor de eenheidsfilosoof Junghuhn, dat hij een
direct verband legt tussen het karakter van de Javanen en de natuur
waarin zij leven. Dit maakt zijn houding wat ambivalent, als hij slechte
eigenschappen van de Javaan moet constateren. Zo begrijpt hij aan de
ene kant best dat de Javaan geneigd is tot luiheid. Hij leeft immers in
Junghuhns ogen in het aardse paradijs. De natuur is groots, schitterend
en vooral vruchtbaar. 'En toch', vervolgt hij dan:
En toch scheen hun lot mij niet begeerenswaardig. Hoe minder
behoeften des te geringer zorg, het is waar. Waar echter weinig
wordt geleden, daar geniet men ook weinig vreugde; en hoe
talrijker de behoeften des menschen zijn, hoe hoger de trap van
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ontwikkeling is, dien hij heeft bereikt, des te menigvuldiger zal
het genot wezen, dat het leven hem kan verschaffen. [p.198]
Ook de Javaanse onverschilligheid voor geld is voor Junghuhn moeilijk
te verteren. Want het is deze onverschilligheid, waardoor hij steeds
weer in de jungle vast komt te zitten zonder koelies.
Het hierboven geschetste beeld van de Javaan, vindt zijn weerslag in
Junghuhns koloniaal politieke opvattingen. Ondanks zijn afkeer van de
Europese beschaving en zijn achting voor de Javaan, staan de koloniale
verhoudingen in L&SB niet ter discussie. Hij ziet die verhoudingen als
een soort symbiose, om in zijn natuurkundige terminologie te blijven.
De Europeaan profiteert van de technische, economische, administratieve en educatieve ontwikkeling van de Europeaan. Door het goede
Europese voorbeeld, moeten zij ook de vreugden van een arbeidzaam
leven leren inzien.
Junghuhn is fel tegen afschaffing van het cultuurstelsel ten gunste
van een stelsel van vrije arbeid, waarbij de Javaan arbeid zou verrichten in ruil voor loon. Dit laatste werd in die dagen vurig bepleit door
liberale en christelijke politici. Volgens Junghuhn zou de Javaanse onverschilligheid voor geld invoering van dit stelsel echter onmogelijk
maken. Junghuhn verdedigt zelfs de despotieke manier waarop de Javaanse hoofden vaak met hun onderdanen omgaan. Hij redeneert namelijk als volgt: de natuur is hiërarchisch, de Javanen zijn een natuurvolk, zij moeten dus hiërarchisch bestuurd worden.
De invoering van het christendom op Java, tenslotte, moet volgens
hem onmiddellijk worden stopgezet. Niet alleen omdat de leer als zodanig niet deugt, maar ook omdat christelijke naastenliefde en koloniale overheersing niet met elkaar in overeenstemming zijn te brengen.
De Javanen zullen, anders dan de Europeanen, geen genoegen nemen
met de kloof die gaapt tussen christelijke theorie en praktijk.
De receptie
Tot zover de ideeën die Junghuhn in Lb-SB heeft verwerkt. Voor we nu
naar de receptie van het boek over kunnen gaan, moeten we even
stilstaan bij de drukgeschiedenis. L&SB verscheen namelijk niet in één
keer, maar in drie afleveringen.
Het eerste deel (pp. 1-60) verscheen in de laatste week van april van
het jaar 1854 in Leiden, bij de uitgever Hazenberg. Onder druk van de
publieke opinie besluit deze van verdere uitgave af te zien. In augustus
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1854 verschijnt het tweede deel (pp. 61-202) bij F. Gunst in Amsterdam,
die de uitgave van Hazenberg heeft overgenomen. Gunst was een radicale vrijdenker en een berucht jezuïetenhater. Uitgaven van zijn hand
waren bij voorbaat verdacht. Begin 1855 verschijnt het derde deel (pp.
203-422), nog steeds bij F. Gunst. Er zijn in totaal zes herdrukken verschenen, respectievelijk in 1855, 1862, 1866, 1867, nogmaals in 1867 en
tenslotte in 1885. De uitgave van 1885 verschijnt bij C.L. Brinkman in
Amsterdam.
Als we nu de reacties op L&SB ten tijde van verschijnen, dat wil
zeggen de periode van 1854 tot en met 1856, bekijken, vallen drie
dingen op. In de eerste plaats dat er betrekkelijk weinig gereageerd is
op L&SB. Vooral als je bedenkt dat het boek in drie afleveringen verscheen, is het aantal van slechts negen reacties teleurstellend. Ik heb
vier literaire besprekingen gevonden in de literaire tijdschriften: De
Recensent, De Tijdspiegel, Het Leeskabinet en De Morgenster. 4 Verder wordt
L&SB besproken in vier gewone nieuwsbladen: De Grondwet, De Indiër,
De Tijd en De Nederlander. 5 Al deze reacties hebben uitsluitend betrekking op de eerste aflevering van Lb-SB. De negende reactie uit deze
periode is een brochure van 54 pagina's; in 1856 geschreven door de
predikant te Batavia J.F.G. Brumund en getiteld: Eenige opmerkingen over
Licht- en schaduwbeelden van de gebroeders Dag en Nacht.6

En daarmee komen we op het tweede opvallende punt, eigenlijk in
tegenspraak met het eerste, en dat is de ontzettende heisa die over
L6-SB gemaakt wordt. De weinige reacties die er zijn, zijn zeer fel, zeer
negatief en ook zeer veelzeggend. Alles wijst erop dat, ondanks een
poging tot doodzwijgen, L€TSB insloeg als een bom. Brumund schrijft
aan het begin van zijn brochure:
Onlangs zeide mij iemand: tot op heden is de bestrijding en
verwerping des Christendoms, vervat in de Licht- en schaduwbeelden, nog niet weerlegd; wel een bewijs dat dit, zoo niet
onmogelijk, althans zeer moeijelijk moet zijn. Een ander verzekerde mij, dat geene brochure in de laatste jaren, zoo algemeen over Java verspreid en gelezen was als die, ja, dat velen
daardoor in hunne bestrijding des Christendoms versterkt
waren en anderen wederom, er twijfelaars door geworden, niet
meer wisten wat ze gelooven moesten.
Brumund schrijft vervolgens dat hij L&SB het liefst zou negeren, omdat
hij ervan walgt, maar dat dit soort reacties hem ertoe dwingen de pen
op te nemen. Ook aan de andere reacties kun je merken hoeveel stof het
boek deed opwaaien. De Grondwet schrijft :
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Nog nimmer is, zoo ver wij althans weten, in onze taal op zoo
radicale wijs en zoo onverbloemd de grondslag waarop het
Christendom rust aangevallen, als hier in eenige bladzijden geschiedt.
Ook de reacties in de nieuwsbladen duiden op het belang van L&SB.
Het zijn er slechts vier, maar drie ervan zijn voorpagina-artikelen.
Verder wil ik nog noemen : de succesvolle pogingen om uitgever Hazenberg ertoe te bewegen af te zien van uitgave van de tweede aflevering
en de oprichting van het vrijdenkerstijdschrift De Dageraad. Een tijdschrift dat sterk geïnspireerd werd door L&SB. De beginselverklaring in
de eerste aflevering is een letterlijke weergave van de vijfentwintig
stellingen van 'Het evangelie van Broeder Dag'.
Het derde opvallende punt is dat de reacties op L&SB, inhoudelijk
gezien, nauwelijks hout snijden. De meeste recensenten struikelen over
Junghuhns onvriendelijke kijk op het christendom, en hebben daarna
weinig oog meer voor wat het boek nog meer te bieden heeft. Niemand
gaat een filosofische discussie aan, of probeert de ideeën achter Dags
evangelie te ontzenuwen; wat toch de beste manier zou zijn om het
christendom te verdedigen. Men komt niet verder dan dooddoeners en
cirkelredeneringen. Junghuhn vecht de autoriteit van de Bijbel aan,
door de natuur als uitgangspunt voor zijn religie te nemen. Zijn 'weerleggers', zoals met name Brumund, stellen daar dan tegenover dat de
Bijbel die vrijheid niet toestaat. Als Junghuhn kritiek heeft op het gedrag van de christenen, dan stelt men dat hij altijd de verkeerde christenen heeft ontmoet. Als Junghuhn zegt dat sommige leerstellingen in
de Bijbel in strijd zijn met de redelijkheid, dan zegt men dat hij de
Bijbel niet begrijpt. Het lijkt wel alsof het er bij de recensenten niet in
wil dat iemand die goed op de hoogte is, toch zo kritisch en spotlustig
kan schrijven over wat hen zo dierbaar is.
Een andere reactie is dat men Junghuhns bedoelingen verdacht
maakt. Dit wordt vooral gedaan in de drie voorpagina-artikelen in De
Grondwet, De Tijd en De Indiër. Junghuhns afwijzing van het christendom — aldus deze weerleggers — is niet oprecht, maar wordt ingegeven door politieke bijbedoelingen. De schrijver van L&SB heeft er
persoonlijk belang bij dat de politieke verhoudingen in Indië blijven
zoals ze zijn. Om dit eigenbelang te verdedigen is hij zelfs bereid het
christendom te verloochenen. Dit is een inventieve reactie, want Junghuhn is inderdaad tegen politieke hervormingen in Indië. Toch leert
analyse van L&SB dat zijn bezwaren tegen het christendom fundamenteel zijn, en niet worden ingegeven door opportunisme.
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Behalve deze inhoudelijke bezwaren tegen de morele strekking van
L&SB, hebben de recensenten nog als bezwaar dat het boek anoniem
verscheen. Het tijdschrift De Recensent zegt hierover:
De schrijver van de hierboven vermelde Licht- en schaduwbeelden heeft zich niet genoemd. Dat verheugt mij om zijnentwil,
want ik wil er een blijk in zien, dat hij zich althans nog schaamt,
om bekend te staan als de verdediger der gevoelens, die hij zich
helaas ! niet geschaamd heeft door den druk te verspreiden.
Tenslotte is het een algemene klacht van de critici, dat de titel misleidend is. Dit verwijt is niet helemaal terecht. Hetgeen in de titel beloofd
wordt is wel degelijk in het boek terug te vinden. Toch is de verontwaardiging wel te begrijpen. Men was gewend aan heel andere geluiden uit Indië : fraaie reisbeschrijvingen, didactische taferelen, en dat
alles, als het even kon, met een positieve strekking. Dit soort literatuur
vond zeer gretig aftrek. De beschrijvingen van de exotische natuur, de
spannende avonturen en het vreemde Javaanse volk vormden intrigerende leesstof. De Morgenster schrijft dan ook:
Voor wie belang stelt in dat gene wat het heerlijke eiland be-

treft, waarop nog Neêrlands 'schoonste hope rust' ; voor wie met
deelneming in zijn bevolking, het oog slaat op het rijke Java,
kan niets belangrijker zijn dan in eenige Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden het meer en meer te leeren kennen.
Je kunt je de ontgoocheling van de lezers voorstellen als blijkt dat
L&SB helemaal niet zo'n vrijblijvend, informatief boekje is.
Alles overziend komen we tot de conclusie dat de reacties in de jaren
1854 tot en met 1856 emotioneel en weinig doordacht zijn: Dat Junghuhn zelf ook niet onder de indruk was van het niveau van zijn recensenten, blijkt uit een laatdunkende 'verklaring' die hij aan het eind van
de tweede aflevering laat verschijnen. Hierin schampert hij wat op zijn
'weerleggers' en eindigt dan met de uitdaging toch eindelijk eens ter
zake te komen: `Noemt u Nacht en wederlegt (indien gij kunt) de leerstellingen van Dag.'1
'Goede wijn behoeft geen krans'
Na deze korte, maar hevige uitwisseling van vijandigheden over en
weer, blijft het dertig jaar stil rond L&SB. De tweede- en derde aflevering
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blijven onbesproken, er verschijnen zes herdrukken van het boek en
Junghuhn overlijdt op 24 april 1864 te Lembang op Java. Pas in 1885,
naar aanleiding van de zevende druk, wordt er weer over Lb-SB geschreven. Er verschijnen maar liefst vijf recensies van het boek. Alle vijf
zéér positief. Junghuhns kritiek op het christendom geeft nauwelijks
nog aanstoot. Men heeft oog gekregen voor wat het boek nog meer te
bieden heeft, zoals : land- en volkenkundige informatie, het beeld van de
tijd dat erin gegeven wordt en Junghuhns alternatief voor de starre
christelijke dogmatiek.
'Goede wijn behoeft geen krans' heet het nu in Het Leeskabinet 7 en
ook Het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië geeft schoorvoetend een reactie :
Onze geheele koloniale literatuur bezit geen wederga van dit
zeer opmerkelijke gewrocht, waarin vraagstukken van de hoogste orde besproken worden, onder bekooring van schier onnavolgbare schetsen uit het tropische natuurleven.
Opmerkelijk is ook de literaire plaats die Flanor, recensent bij de Nederlandsche Spectator, 8 aan LbSB geeft. Hij aarzelt niet het te vergelijken
met de Max Havelaar:
Alsof de wijsheid altijd uit het Oosten moest komen om in het
Westen tot rijpheid en toepassing te geraken, dus ook nu. Het
boek was, in Java geboren, een Johannes de Voorganger van de
machtigen Havelaar.
Hier noemt Flanor, volgens mij, de belangrijkste oorzaak van de plotselinge herwaardering van L6SB. Max Havelaar heeft de bakens van de
tolerantie zó verzet, dat L6SB eindelijk acceptabel geworden is. Ook
het voortschrijden van de natuurwetenschap zal een rol gespeeld hebben. Met name de verschijning van Darwins Origin of species deed veel
van Junghuhns tegenstanders de das om.
Ik wil, tenslotte, nog iets zeggen over de vergelijking die Flanor
maakt tussen Junghuhn en Multatuli. Die vergelijking ligt inderdaad
voor de hand. Bij beiden zien we idealisme, zendingsdrang, tegendraadsheid en een voorliefde voor satire en karikatuur. Toch is er ook
een belangrijk verschil: sociale bewogenheid met de Javaan is Junghuhn volkomen vreemd.
Een ander verschil is dat ik Lb-SB nooit tot de grote literatuur zou
willen rekenen; daarvoor is het verhaal te zwak en doen Junghuhns
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moreel-didactische bedoelingen teveel afbreuk aan de leesbaarheid. Wèl
wil ik verdedigen dat L&SB een belangrijk boek is door de voor die tijd
zeer gedurfde en onconventionele boodschap ervan. Junghuhn is zeker
geslaagd in zijn opzet de knuppel in het hoenderhok van het gezapige,
schijnheilige burgermansfatsoen te gooien.

Noten

1 Dit artikel bevat de tekst van een lezing gehouden op 8 mei 1987 voor de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Voor meer informatie over Licht- en schaduwbeelden verwijs ik naar mijn doctoraalscriptie onder dezelfde naam als deze
lezing. Ter inzage bij de bibliotheek van de vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde van de Rijksuniversiteit te Leiden.
2
R. Nieuwenhuys en F. Jaquet, Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en
fotografieën van Franz Wilhelm Junghuhn. 2e druk. Alphen a/d Rijn, 1980.
3 Alle citaten uit L&SB in dit artikel zijn ontleend aan F.W. Junghuhn, Licht- en
schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving,
de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het
bezigen van vrijen arbeid en anderen vragen van den dag. Verhalen en gesprekken der
gebroeders Dag en Nacht; verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen
van armen en rijken. 7e herz. en verm. druk. A'dam z.j. [ 18851.
4 De Recensent, algemeen letterlievend maandschrift, jrg. 1854 (eerste stuk : boekbeoordeelingen), pp. 376-379. De Tijdspiegel, jrg. 11 (1864), pp. 406-407. Het Leeskabinet,
mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, jrg. 1854 (bibliografisch
album), pp. 194-195. De Morgenster, maandschrift ter bevordering van het levend Christendom. Deel II: geloofstoets, jrg. 1853-1854, pp. 787-791.
5 De Grondwet, jrg. 1854, dinsdag 2 mei, p. 1. De Indiër, dagblad toegewijd aan de
belangen van Nederlandsch-Indië, jrg. 1854, nr. 18: zaterdag 6 mei, p. 1. De Tijd, NoordHollandsche Courant, jrg. 1854, donderdag 4 mei, p. 1. De Nederlander, nieuwe Utrechtse courant, jrg. 1854, 15 juni, pp. 1 en 2.
6
J.F.G. Brumund, Eenige opmerkingen over de Licht- en schaduwbeelden van de gebroeders
Dagen Nacht. Batavia, 1856.
7
Het Leeskabinet, mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen; bibliografisch
album, jrg. 1885, pp. 109-111.
8
De Nederlandsche Spectator, jrg. 1885, nr. 29, pp. 233-234.

Peter Sep studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit te Leiden, waar hij in
juli 1986 afstudeerde met een onderzoek naar de receptie van Licht- en schaduwbeelden van F.W. Junghuhn. Hij is momenteel werkzaam bij politiek en cultureel centrum De Balie in Amsterdam.
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Een andere stem uit Deli
JOOP VAN DEN BERG

Het boek Koelies, planters en koloniale politiek van dr. J. Breman -- een
omvangrijke studie over de plantagesamenleving op Sumatra's Oostkust — dat begin maart van dit jaar uitkwam, kreeg in ons land een
meer dan gewone ontvangst van de media. Pagina-grote besprekingen
in de voornaamste dag- en weekbladen, en vele vraaggesprekken met
de auteur voor de radio. Het boek zelf was binnen enkele weken uitverkocht en Breman is druk doende met de voorbereidingen van een Engelse en een Indonesische versie.
De grote belangstelling is — zo blijkt uit de kritieken — vooral te
danken aan het integraal afdrukken van twee geruchtmakende publikaties uit onze koloniale geschiedenis. In de eerste plaats De miljoenen
uit Deli — een brochure uit 1902 van de jurist Van den Brand, waarin
op niet mis te verstane wijze de arbeidsomstandigheden op de tabaksplantages in Deli worden gehekeld, een 'schotschrift' waarin vaak hartverscheurende voorbeelden gegeven worden van de onmenselijke toestanden voor de koelies op Sumatra's Oostkust. De tweede publikatie,
waar ik op doel, is het zogenaamde Rhemrev-rapport, het rapport van
mr. Rhemrev — een Indischman — die de regeringsopdracht had de
door Van den Brand gesignaleerde misstanden te onderzoeken, èn te
rapporteren.
Dat befaamde Rhemrev-rapport — jarenlang onvindbaar — bleek als
hoofdstrekking te hebben dat de gewraakte toestanden uit De miljoenen
uit Deli in de regel zeer terughoudend waren beschreven. Zij bleken in
vele gevallen aanzienlijk erger te zijn geweest. Het rapport verdween in
1904 binnen de kortste keren in de geheime archieven van de regering
in Den Haag. De toenmalige volksvertegenwoordiging werd zoet gehouden met de opmerking dat er sindsdien 'al zo veel verbeterd' was
dat openbaarmaking en bespreking van het Rhemrev-raport niet meer
opportuun was.
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A.P. Prins (1885-1958)

Het lijkt mij weinig zinvol om in te gaan op de mérites van het boek
van Breman. Dat deden anderen al uitvoerig, schreef ik reeds. Het gaat
mij nu even om een andere zaak. Om een heel unieke stem uit Deli uit
die bewuste periode. Een bron, door Breman niet genoemd, maar die
mijns inziens bijzonder belangrijk is als aanvulling uit de bellettrie op
de wetenschappelijke studie die Koelies, planters en koloniale politiek is.
Breman schrijft in zijn inleiding: 'Mij zijn geen eigentijdse documenten bekend die het leven en werken van de koelies van dichtbij beschrijven' (cursivering van mij).' Het wil mij voorkomen dat hij een belangrijk boek over het hoofd heeft gezien. Namelijk Ik ga m'n eige Baan van
Apie Prins (1885-1958). 2 Het boek — een autobiografie — is een bewogen verslag van een 'groots en meeslepend leven' van A.P. Prins,
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vertaler, journalist, los werkman, ontdekkingsreiziger, vredesactivist,
bohémien en wat al niet. Zo belangrijk voor deze beschouwing om het
verslag van de jaren die hij doorbrengt in Deli als tabaksassistent. Prins
— telg uit een aristocratisch Haarlems geslacht — breekt na de dood
van zijn vader zijn medicijnenstudie af en beproeft zijn geluk in Deli in
de tabakscultures. Hij blijft er ruim drie jaar — van 1907 tot 1911—
dat wil zeggen vier jaar nadat Rhemrev alle plantages op Deli had
doorgelicht op misstanden.
A.P. Prins wordt bij zijn dood in 1958 uitvoerig herdacht door Jan
Vrijman en gekarakteriseerd als 'grillig, kwaadaardig, ijdel, brilliant —
een hyper-intelligente geest, die in een oogwenk elke redenatie ontzenuwde', 3 eigenschappen die hem bij voorbaat al ongeschikt maken
voor de harde Delische planterssamenleving, waar kadaverdiscipline de
toon aangeeft.
Ook Prins zelf komt tot de conclusie dat — niet zo zeer — hij ongeschikt is voor Deli, maar Deli voor hèm. Want ondanks de vele kansen
op een snelle promotie vanwege zijn onblusbare werklust en improvisatietalent, neemt hij onverwachts ontslag omdat hij bang is 'voor
schade aan zijn ziel'. Zijn abrupte ontslagaanvrage bij zijn Duitse hoofdadministrateur wordt aldus omschreven:
'Nou, ik dacht, als ik administrateur word moet ik 'm gauw
smeren, zelfs voordat ik tantièmes krijg als assistent, want ik
ben bang voor het geld. Ik ben bang dat het geld me de baas
wordt en dat ik dan hier blijf hangen om nog meer geld te
verdienen.'
'Bent u daar bang voor? Das verstehe ich nicht.'
'Dat is juist de mop. Ich verstehe es auch nicht, und ich will
es auch nicht verstehen, aber ich flïhle es. Als je administrateur
wil worden, moet je blijven en dan heb je wel geld, maar wat
hèb je daar aan? Je komt na zoveel jaar in Holland, rijk, maar
verindischt. Als lndischgast. Een koloniaal. Je kan niks en je
deugt nergens meer voor. Je bent verindischt.' Godverdomme,
begreep hij dat niet?
Maar er is meer, waar Prins bang voor wordt, dan geld alleen. Namelijk
de wreedheid en de tropenkolder. Want dat is de strekking van het
boeiende relaas, Singkeh (letterlijk Chinees voor 'nieuweling') getiteld,
dat in de autobiografie van Prins ruim honderd bladzijden beslaat. Het
staat vol met messcherpe notities over het leven en werken met koelies,
met njai's en met collega's. En dan beschreven van zéér dichtbij.
Van de met naam en toenaam genoemde ondernemingen waar Prins
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heeft gewerkt, weet het Rhemrev-rapport eerder te melden: 'geen
klachten van het werkvolk'. Maar wat Prins om zich heen ziet — de
man die volgens Vrijman elke redenatie kon ontzenuwen — is in het
verhaal zonder meer duidelijk. Kort na aankomst schrijft hij al:
Maar je moest ze 'eronder houden'. Waar bleef anders de discipline?
Een Chinees een klap op zijn kale kop geven was doodgewoon. De Chinezen hadden kaal geschoren hoofden en droegen
prachtige lange staarten met rooie of blauwe lintjes. Als ze
hardnekkig lanterfantten of obstinaat werden deelde je een paar
klappen met je kebonstok uit en habis perkara! (afgelopen).
Je kon kiezen: er op los slaan, of alles over je kant laten gaan
en je prestige verliezen. En ontslagen worden!
Een assistent die bang was, was verloren. Er waren natuurlijk
wel uitzonderingen onder de oudere, meer ervaren en bezadigde assistenten, maar het gros der assistenten bestond uit rowdies
en bullebakken die er bij de minste aanleiding op los timmerden.
Als een Javaan, die van nature nooit haast heeft, plan plan
(kalmpjes-aan) deed en dus volgens ons malas (lui) was, heette
het: Lekas sedikit! (schiet een beetje op, gauw een beetje). Dat
was wel het minste wat je zei, ook al was hij moe en al had hij
de hele dag gewerkt. Met zachtzinnigheid kwam je niet verder.
Een zachtzinnige assistent was een slechte assistent. Een toean
djahat (een strenge, kwaje meneer, een kreng) stond bij zijn
superieuren in een goed blaadje. Hij had kans promotie te
maken. En daar ging het om.
Wat vooral verder opvalt in het hele relaas is de meedogenloze hardheid van het leven in Deli. Een mensenleven — of dat nu een koelie is,
of een (blanke) assistent — telt nauwelijks. Maar ook Prins wordt door
dat wrede virus aangetast. Immers, hij vertelt op een vrij onbewogen
en cynische manier hoe hij een koelie — waar hij bijzonder op gesteld
is — 'verspeelt', als deze verdrinkt bij het indammen van een rivier
tijdens een overstroming.
Prins schetst een haast fascistische maatschappij waarin het leven
van bijvoorbeeld vrouwen, Chinese of Javaanse koelies, of dieren niet
geldt. Sterker nog, waar met een sadistisch genoegen de eerder genoemde groepen worden vernederd, en vaak letterlijk vertrapt. Maar ook
Prins — ik schreef het al — ontkomt zelf niet aan een 'Delisch gedrags68

patroon'. Met dien verstande dat zijn collega's volharden in en doorgaan met hun wreedheden en hijzelf bang wordt voor 'tropenkolder en
geestelijke aberraties'. Hij probeert in Singkeh zijn gedrag enigszins te
rechtvaardigen, Of op zijn minst er een verklaring voor te vinden. Hij
komt er mijns inziens niet helemaal uit. Oordeelt u zelf:
Weer kijk ik door de achterkant van mijn grootvaders zeekijker
en zie aan de andere kant het portret van een verwaten, pedant,
arrogant jongmens van een jaar of twintig. A portrait of the
author as a young planter. Hij is gekleed in een smetteloos wit,
keurig gesteven en gestreken tropenpakje, een pakéjan toetoep.
In zijn hoge kraag zitten twee gouden Zeeuwse boordeknoopjes.
De kraag is engsluitend.
Ik moet niets van hem. Ik moet niets van hem hebben. Hij is
een vreemde. Een vreemde die ik 50 jaar geleden oppervlakkig
gekend heb en van wie ik me gedistancieerd heb. Maar die ik
ken als m'n zak!
Het portret is vergeeld. Het weer zit er in. Ik bekijk zijn
portret geïnteresseerd, zoals wij thuis 's zondags de vergeelde
portretten in het portretalbum bekeken. Het zit vol lichtbruine
vlekjes. Je kan zien dat hij bestaan heeft, maar hij is nu vermolmd als oud hout. De houtworm zit er in. Hij is vergaan.
Alleen zijn beeld, het portret, is overgebleven. Alles aan hem is
onbeduidend. Een Pruisische luitenant met een monocle op, die
geringschattend neerziet op 'das Gesindel'. Een karikatuur van
Heine in de Simplizissimus. Het enige contact is de herinnering.
Was de kolder die zich in hem manifesteerde het gevolg van
zijn afkomst en aard? Van de chromosomen, de dragers der
erfelijke eigenschappen? En was het uitsluitend een kwestie
van erfelijkheid? Of was het de resultante van drie krachten:
erfelijkheid, eenzaamheid en tropische omgeving? Welke invloed konden uitwendige omstandigheden (de tropische omgeving en de eenzaamheid) uitoefenen op de erfelijke aanleg
(indien deze aanwezig was)? Zouden de symptomen van zijn
geestelijke aberratie, zij het op andere wijze en in andere vorm
onder alle omstandigheden aan de dag zijn getreden? Waren ze
een Nebenerscheinung van zijn plotselinge paradoxale en schier
onbeperkte machtspositie? Of was de geheimzinnige, primitieve
macht van de tropen de prima en ultima ratio? Misschien kan
een Indoloog-psycholoog het adequate antwoord op deze academische vragen geven. Ik houd me aanbevolen.
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Of Prins in psychologische zin een sluitende verklaring voor zijn gedrag
heeft gevonden of niet, is anno 1987 niet meer zo belangrijk. Want ook
in het boek van Breman blijven in die zin nog vele vragen onbeantwoord. Maar het is al zinnig die andere stem uit Deli te lezen bij al die
vragen die het voortreffelijke boek van Breman oproept.
Als Prins rond 1911 Deli de rug toekeert wacht hem nog een uiterst
gevarieerd leven tussen de twee wereldoorlogen. Aan het eind van zijn
leven werkt hij als vertaler en redacteur van een persbureau in Amsterdam. Dat hij Hemmingway uitstekend vertaalde mag geen wonder
heten.
De generatie van de vijftigers kende vooral de bohémien Prins van
het Leidseplein — altijd en eeuwig gekleed in een duffelcoat en slapend
in wat tientallen jaren later een 'kraakpand' genoemd zou worden. Een
norse, wat in zichzelf gekeerde man, die altijd schamper lachte om die
aardige jongens aan de ronde tafel, die dachten dat zij het leven in hun
handpalm hadden.. .
Met veel voorschotten wist de uitgeverij De Bezige Bij hem destijds te
overreden zijn levensverhaal op te schrijven. In een soort laatste
krachtsexplosie schreef hij Ik ga m'n eige Baan -- ruim vijfhonderd
dichtbeschreven pagina's. Enkele maanden na het verschijnen van het
boek was hij dood en werd begraven 'van de armen'.
Zijn autobiografie is sinds 1958 niet meer integraal herdrukt. Ik zou
hierbij een pleidooi willen houden voor een spoedige herdruk van dit
unieke levensverhaal, vol gerucht en geweld. En dan vooral om dat
messcherpe portret van Deli rond de eeuwwisseling 'aan de achterkant
van die oude zeekijker'. Vergeeld, maar niet vergeten.

Noten

1
2
3
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Jan Breman, Koelies, planters en koloniale politiek. Foris Publications, Dordrecht 1987,
P. 11.
Apie Prins, Ik ga m'n eige Baan. Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam 1958.
Haagse Post, Amsterdam, 12 juli 1958.

De hoogte van de 9a19
Karel Wybrands en De miljoenen uit Deli
JOOP VAN DEN BERG

Als in 1902 De miljoenen uit Deli verschijnt, gaat er — zo schrijft Jan
Breman in zijn Koelies, planters en koloniale politiek — 'een halve eeuw na
Multatulis Max Havelaar opnieuw een rilling door het land' (KP & KP,
p. 3 ). Hoewel de Indische pers zich destijds bij de zogenaamde 'koelieschandalen' vaak nogal militant opstelde, werd de brochure van Van
den Brand nu vrijwel meteen in allerlei perscommentaren neergesabeld.
Waarom deze andere gedragscode? Breman schrijft :
Het was voor het eerst dat de auteur niet bij incidenten bleef
stilstaan maar de oorzaak daarvoor zocht in de werking van het
stelsel van contractarbeid zelf. Onder diverse hoofdjes, zoals
mishandeling en wreedheid, ongevoeligheid en gelddorst, willekeur en bedrog, hoe verdient een Javaansche vrouw haar sarong?, gaf hij een uitvoerige schildering van de terreur en uitbuiting waaraan het werkvolk blootstond. In een stijl die Multatuliaans aandeed maar daarvan meer de oprechtheid en verontwaardiging dan de literaire scherpte en brille had. Van deze
koloniale kriticus-essayist verschilde Van den Brand ook door
de religieuse toonzetting van zijn tractaat. Juist dit element
maakte hem voor de planters-lobby tot een lastige tegenstander.
De aanval kwam nu eens niet uit bekende hoek, afgedaan als
kwaadsprekers van socialistische huize, maar van iemand die
appelleerde aan het christelijk geweten van het Nederlandse
volk. (KP & KP, p. 4)
Maar dat laatste speelde ook bij de beoordeling in Nederland een belangrijke rol, want, schrijft Breman: 'Juist om de inspiratie die Van den
Brand uit zijn geloof putte, bracht hij de christelijke politici in grote
verlegenheid' (KP & KP, p. 204).
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Karel Wybrands (1863-1929)
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Maar er is in Indië rond de eeuwwisseling één journalist, die weinig
last van die verlegenheid had, en die in zijn eerste kritiek op De miljoenen uit Deli meteen al een bijtende en felle aanval doet op de geloofsovertuiging van Van den Brand. 'De Delische Miljoenen', schrijft deze
scribent, is 'walgelijk christelijk gehuichel...'
Het is Karel Wybrands (1863-1929), een van de meest bekende tropenjournalisten, later deel uitmakend van het befaamde drietal, dat dr.
C. Wormser in zijn boek Journalistiek op Java als volgt omschreef: 'drie
persoonlijkheden, die grooten invloed hebben gehad op de wording der
berichtgeving en op de vorming van de journalistiek, en alhoewel deze
invloed in menig opzicht ver van zegenrijk is geweest, hun arbeid is in
nog grootere mate Indië ten goede gekomen, en hun fouten moeten
gezien worden in het kader van hun tijd en van hun afkomst."
Drie mannen, die meestal werden aangeduid met hun initialen: K W,
Z, en D W B: Karel Wybrands, Zentgraaff en Dominique Berrety.
Bij Wormser heet Karel Wybrands 'de geestige, onverzoenlijke, de
onbeheerschte, de groote Indische journalist uit het begin dezer eeuw'
en Zentgraaff — in ons land vooral bekend door zijn polemiek met Du
Perron — 'de bekwaamste, meest gelezen, meest belezen, meest gevierde en meest verwenschte hoofdredacteur'.2
Maar wie het werk van Du Perron goed kent, weet dat deze bedrijvers van de zogenaamde 'tropenstijl' hun faam vooral ontleenden aan
een vorm van vuilspuiterij, verdachtmaking en revolverjournalistiek.
Du Perron schrijft in 1939 in een brief naar Nederland over Karel
Wybrands het volgende :
De man schreef zijn leven lang als de aap van Multatuli, maar
heeft zich later prachtig aan de kant van de koloniale bezitters
geschaard, en in zijn krant geschreven dat 'de Inlander moest
worden opgeheven tot de hoogte van de galg'. Voor mij (ik heb
hem persoonlijk gekend) een onfris tropenverschijnsel met wat
meer lef; verder niets.3
En wie wat meer wil weten over K W doet er goed aan het tweeëntwintigste hoofdstuk uit Het land van herkomst nog eens te lezen. Immers,
de hoofdredacteur die in het hoofdstuk, getiteld De Maatschappij, wordt
opgevoerd als W D, is niemand minder dan Karel Wybrands. Zijn krant
De Nieuwsbode is in feite Het Nieuws van de Dag, de krant waar Du
Perron destijds in Batavia vier maanden werkte. Iedereen kende, schrijft
Du Perron, 'zijn Janklaassenprofiel met romeinse pretenties'.
Welnu, het is dezelfde Wybrands die in 1902 zijn fiolen van toorn
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uitstort over de brochure van Van den Brand. Het blijkt een klassiek
staaltje te zijn van die soort Indische revolverjournalistiek, die jaren
later zo groot heette te zijn. Zijn kritiek op De miljoenen uit Deli staat vol
dubieuze debatteer-trucjes, halve waarheden en verdachtmakingen.
D.M.C. Koch — ook al zo'n befaamde oude Indische journalist, maar
een die wèl deugde — schreef eens over K W: 'Hij gebruikte de krant
voor het uitoefenen van een terreur. Hij hanteerde daarbij voornamelijk
het wapen van de spot [...1 en belasterde zijn tegenstanders in termen
die de lasteraar voor de rechtbank ongrijpbaar maakten.'
Het gaat helemaal op voor de kritiek op De miljoenen uit Deli, waarvan
hij de strekking onder tafel probeert te vegen door hoofd- en bijzaken
sluw om te wisselen; het voor te stellen alsof de wreedheden het werk
zijn van enkele individuen met 'geslachtelijke afdwalingen' en de boude
constatering dat de Javaanse koelie voldoende in Deli verdient voor zijn
behoefte. Van den Brands appèl aan het christelijk geweten geldt voor
K W al helemaal niet ; hij is maar 'een nagemaakte dweeper'.. .
Het leek mij interessant — als bijdrage aan de discussie rond Koelies,
planters en koloniale politiek — om de kritiek van K W uit Het Nieuws van
de Dag van vrijdag 5 december 1902 in zijn geheel af te drukken (onder
dankzegging aan de Centrale Bibliotheek van het KIT, die mij de kritiek
toespeelde).

Noten

1
2
3
4

Dr. C.W. Wormser, Journalistiek op Java. W. van Hoeve, Deventer, [z.j.], p. 48.
Idem.
E. du Perron, Brieven. Bundel VIII. Van Oorschot, Amsterdam 1984, p. 403.
D.M.C. Koch, Batig slot. De Brug/Djambatan, Amsterdam 1960, pp. 172, 173.

N.B. De kritiek van K. Wybrands werd overgenomen uit Het Nieuws van de Dag van
vrijdag 5 december 1902, 7e jaargang, nr. 280 (Centr. Bibliotheek KIT).
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De Millioenen uit Deli.
door Mr. J. VAN DEN BRAND.
Amsterdam, Hóveker

Er

Wormser.

Aangedikt door wat advertenties van koelie-leveranciers, vermeerderd met
een afdruk van de ter Oostkust van Sumatra vigeerende koelie-ordonnantie, en
met overtalrijke citaten in de kolommen, bereikt deze brochure van den
Medanschen rechtsgeleerde een dikte van 80 bladzijden.
In het nummer van Zaterdag 26 November 1902 „wijdt" de Deli Courant
daaraan voorloopig vijf en een halve kolom druks, geschreven in den echten
Deli-Courant-stijl, m.a.w. als men dat artikel door heeft gelezen, vraagt men
zich af: „Keurt de Redacteur die brochure nu af of goed?"
Ik ken den stijl van de Deli Courant en ik geloof dat de Redacteur van dat
blad, trachtende geit en kool te sparen, voorzichtigjes afkeurt, heel voorzichtigjes om niemand boos te maken. Maar het leven is te kort om zoo om de kantjes
heen te draaien; het leven is te kort om er zich mee op te houden of iemand
boos wordt of niet en ik zeg dus als mijn oordeel: De millioenen uit Deli,
geschreven door Mr. J. Van den Brand, is een door en door oneerlijk gesteld,
tendenzieus schotschrift.
Nu weet men tenminste ongeveer hoe ik er over denk.
Ik zal deze stellingen toelichten, en begin met de eerste : „Door en door
oneerlijk gesteld."
De schrijver richt zich met de opsomming van een aantal feiten tot de
menschen in N eder 1 a n d, die geen flauw besef hebben van de toestanden in
Indië en in Deli en die derhalve de waarde van die feiten niet kunnen beoordeelen. Ik neem a priori aan dat al die verhalen van koelie-mishandeling wáár
zijn — de schr. noemt circa nergens namen, noch geeft de geringste aanduiding — maar het is oneerlijk om te zeggen: die dingen gebeuren onder de
koelie-ordonnantie, ergo zijn zij er het gevolg van.
Laat ik de oneerlijkheid der voorstelling toelichten met een beeld. Indien
iemand aan de Javaansche Hoofden eene brochure richtte, waarin hij een
aantal schandalen, in Nederlandsche fabrieken gebeurd, aan elkander reeg en
daaruit de conclusie trok dat vrije arbeid in Nederland streed tegen de „Ordinantiën Gods", zou dat niet onjuist zijn en eene scheve voorstelling? Zou het
oneerlijk zijn of niet, indien hij aan die Javaansche Hoofden de overtuiging
zocht bij te brengen dat al de Nederlandsche fabrikanten met elkaar een stelletje r u f f i a ns waren, die er hun werk van maakten om fabrieksmeisjes te
verkrachten of af te ranselen dan wel ze door al te lage loonen tot prostitutie te
drijven? Mij dunkt toch van ja! En dit doet toch de Heer Van den Brand.
Hij vertelt een geval van een assistent die een jonge Javaansche vrouw
welke hem niet ter wille was, liet vastbinden, terwijl hij hare geslachtsdeelen
met spaansche peper deed inwrijven. „Afgrijselijk !" zegt de Nederlander die dit
leest, „welke beesten kweekt toch die koelie-ordonnantie."
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Ook ik, ook ieder mensch met een rechtschapen gemoed zegt : a fg r ij s e 1 ij k.
Maar wij die in Indië zijn, weten dat zulke afschuwelijke misdaden volstrekt
niet het gevolg zijn van de koelie-ordonnantie. En dit kan ik bij toeval bewijzen, aangezien ik weet dat voor eenigen tijd een officier hier te Weltevreden
gevangen heeft gezeten voor een soortgelijk feit. Het is oneerlijk om de geslachtelijke afdwalingen van een ziek individu te werpen op de schouders van eene
geheele categorie van menschen. Indien ik nu den militairen stand een klad
trachtte aan te wrijven wegens de half krankzinnige daad van dien luitenant,
dan zou ik even oneerlijk zijn als de schrijver van deze brochure, die de eenvoudige boertjes in Holland in den waan brengt alsof zulke dingen eerstens in
Deli schering en inslag zijn, en tweedens alsof zij het noodzakelijk gevolg zijn
van het daar vigeerend arbeidsstelsel. Niets is minder waar! Op Java en overal
elders, waar geene koelie-ordonnantie is, komen vooral niet minder koelie
mishandelingen voor dan ter Oostkust van Sumatra.
Als een soort van Delische Bas Veth, minus het bijtende talent van dezen,
maar met ruim zoo veel onrechtvaardigheid, heeft de Heer Van den Brand zich
beijverd om alleen schaduw te laten zien. Hij wijdt eenige bladzijden aan de
beschrijving van een ellendig slecht hospitaal (pag. 31/85) op een kleine onderneming, maar hij z w ij g t met groote zorgvuldigheid over de uitmuntende
hospitalen der grootere maatschappijen, der Deli-Maatschappij, der Senembah,
der Arendsburg, der A.D. Cie, der Deli-Batavia Maatschappij, etc. Wat zegt Gij
van iemand die het goede van een land, 95 pCt. stijf negeert, en staat te
hameren op de 5 pCt. die verkeerd zijn; staat te hameren tegenover vreemden
die heelemaal niets afweten van die 95 pCt.? Ik vind dat oneerlijk. De Heer
Van den Brand weet beter, anders zou ik het slechts d o m hebben gevonden.
De Heer Van den Brand zwijgt voorts met inspanning van het Immigrantenasyl, waar gebrekkige en afgewerkte koelies een rustigen ouden dag vinden, en
waar het werkelijk idyllisch is. Niet alle koelies vinden daar rust na den
arbeid, er gaan er ongetwijfeld ook wel dood, maar niet meer dan in eene
Europeesche groote stad. De laatste statistieken van de sterfte zijn volstrekt niet
ongunstig; de Heer Van den Brand verzwijgt die statistieken.
Indien de Heer Van den Brand zou willen antwoorden op dit artikel — zwijgen is gemakkelijker en op advocaterijen antwoord i k niet — dan zal ik hem
nog wel verdere oneerlijkheden in zijne voorstelling onder zijn godvruchtigen
neus wrijven. Thans, want mijne ruimte is beperkt, ga ik over tot de tendenz.
De Heer Van den Brand wil poseeren als een soort van Delische Harriet
Beecher Stowe.
Daarom prijkt zijne brochure van buiten, erg Negerhut-achtig, met eene
annonce van den Heer S.: „Weggeloopen een Javaan, genaamd Kasan, met een
vrouw en twee kleine kinderen. Ouderdom zoo en zoo; merkbare teekenen zoo
en zoo, etc."
De bedoeling is allerduidelijkst. De oude juffrouwen in Nederland, onder
wie de schr. zijn publiek zocht, de oude juffrouwen van beiderlei geslacht zien
in hunne verbeelding den knappen George Harris, met zijne vrouw Eliza en
den kleinen Harry, strompelende over de ijsschotsen van — in dit geval de
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Wampoa-rivier —, precies als in de Negerhut, terwijl een ontmenschte koeliemakelaar met groote honden als slaven-jager fungeert.
IJselijk aandoenlijk, maar zoo is het toch niet. De Javaan Kasan en diens
vrouw hebben voorschot genoten van den ondernemer met wien zij een contract hebben aangegaan, geheel vrijwil 1 i g, om daar te werken. Die ondernemer heeft ook hun reisgeld voor hen betaald, en nu zij eenmaal op de
onderneming zijn, bevalt het hun niet om te werken.
Die ondernemer moet eene woning voor hen hebben, een dokter salarieeren,
een hospitaal en geneesmiddelen in orde houden. Hij van zijn kant heeft verplichtingen waaraan de wet hem houdt, maar volgens den philantropischen
heer Van den Brand heeft de andere partij alleen rechten, vooral het dierbare
recht om zich door de vlucht aan de bepalingen van het contract te onttrekken.
„Och die arme menschen", zegt de schrijver verteederd. „Kijk toch eens aan,
hoe slecht moeten zij het toch wel hebben. Ze gaan liever de gevangenis in, om
te ontkomen aan het lijden op de onderneming."
Ze gaan de gevangenis in — een zeer klein percentage toch altijd maar, een
fatsoenlijke koelie doet dat niet — omdat zij in de gevangenis den kost krijgen
zonder er voor te werken, ten minste niet meer dan waarin zij lust hebben, en
op de onderneming voort moeten, zooals de Europeesche werkman op het
karrewei 66k voort moet.
— 0, wacht eens even, de Heer Van den Brand zal mij wel eventjes onbevoegd willen verklaren, omdat ik journalist ben. Maar dat is mis, want ik heb
twee-en-een-half jaar gearbeid bij de Koninklijke Petroleum Maatschappij te
Penkalan Berandan, waar duizenden koelies werkten, en waar ik er dagelijks
van hoorde en zag, allicht veel meer dan hij. —
Behalve dan die Negerhut-advertentie van Kasan, heeft de schr. zijne toch
anders te dunne brochure doorschoten met advertenties van koelieleveranciers.
Hier komt weer een klein oneerlijkheids-duiveltje om den hoek kijken. De
Heer Van den Brand vindt goed om koelie-makelaar ongeveer gelijk te stellen
met slavendrijver en plaatst dan ook verscheidene van die ontmenschte beulen
behoorlijk op de kaak.
Maar, terwijl hij dus de Heeren Lefebre, Levie, Kuyp etc. aan den haat van
edeldenkende zielen prijs geeft, waarom plaatst hij enkel de advertentie van
het koelie-kantoor Sas te Soerabaia met weglating van den Medanschen Agent
van dat kantoor, den Heer M. Van Yzeren. Is het omdat deze heer zijn particuliere vriend is? Neen, hoort eens, als de koelie-makelaars geslacht moeten
worden door dezen modernen Elia zonder practijk, dan allemaal naar de
beek Kedron, dan allemaal het hoogepriesterlijk mes door hun gorgel gehaald.
Laat ik den armen luidjes even te voren gerust stellen. Zeker, de stijl hunner
advertentiën is betreurenswaardig en het getuigt van even betreurenswaardig
gebrek aan kieschheid om tegelijk vee te koop aan te bieden en zich aan te
bevelen als tusschenpersoon voor de levering van inlandsch werkvolk. Maar
schande steekt in dat laatste niet. Dat zijn maar praatjes van Mr. Van den
Brand. Twintig Javanen zijn op Java waar zij geen werk en geen eten hebben
en op Deli zijn twintig werklui noodig. De koelie-agent brengt werkgever en
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werknemer bij elkaar en verleent voor den overvoer der werkkrachten zijne
bemiddeling. Dat is het essentieele van de zaak, en wie hierin schande ziet is
gek. Indien de koelie-makelaar een eerlijk man is, zijn beroep is het zeker.
„Ja maar," zegt Mr. Van den Brand, „de koelie-ordonnantie strijdt tegen de
Ordinantiën Gods..."
Ik weet het wel, ik wéét het wel, men moet den schrijver en zijn werk
afgescheiden houden. Maar in dit geval is dat toch al bizonder moeielijk. De
Heer Mr. J. Van den Brand, advocaat bij den Raad van Justitie te Semarang,
permanent met verlof in Deli, en de Ordinantiën Gods! . . Laat ik eens even
uitlachen.
Deze turn in het zieleleven van den Heer Mr. J. Van den Brand is mij niet
geheel en al vreemd. Onder een goed glas bier wilde deze advocaat wel eens uit
den hoek komen met de betuiging „dat hij een Calvinist was", eene verklaring
die onder de vroolijke Z e c h b r ii d e r altijd een daverend gelach deed opgaan.
Werd het wat later op den avond, dan begon de Heer Van den Brand het te
hebben over de Praedestinatie, een zeker teeken dat het bier diende vervangen
te worden door een brandy kring. Ik zelf ben nooit zoo laat opgebleven tot we
aan de Ordinantiën Gods toekwamen, daar ik den volgenden dag tijdig aan het
werk moest.
Zoo'n kleine Kuyperiaan, zoo'n slimmert met zijn Ordinantiën Gods! Hij
eischt al op bladz. 14 „De Eere Gods en het wegnemen van den gruwel..."
„Men viert in Deli den Dag des Heeren niet", kermt hij. Ook de Hemelvaartsdag en het feest der geboorte van den Christus gaan onopgemerkt voorbij... allemaal de schuld van de koelie-ordonnantie.
„Men is vroolijk in Deli," jammert Mr. Van den Brand voorts, „men drinkt
dagelijks Champagne" — dat is eene rhetorische figuur; hij bedoelt: men knobelt potjes bier uit — „men is onbekommerd voor den dag van morgen. En
niemand denkt aan het uur van den dood."
Och Heer, och Heer, die nare koelie-ordonnantie. „Het kan geen kwaad een
beetje vroomheid," mag zoo de een of andere schrijver met veel vrijen tijd
denken, „op het oogenblik is er vraag naar het artikel in Holland. Beschuldigt
men mij van huichelarij, dan zeg ik dat ik dergelijke aanfluitingen veracht." . . .
Weet ge wat jammer is? Dat Meneer Van den Brand, die meepraat over de
Ordinantiën Gods, gezegd Ordinantiën lang zoo goed niet kent als zijn corpus
juris.
Ziehier het schoonste voorbeeld van eene werkovereenkomst, dat ik vond,
in ... Genesis. Daar diende (Gen. 30, vs. 15/29) Jacob bij Laban zeven jaren om
Lea de dochter, en nog eens zeven jaren om Rachel „en die waren in zijne
oogen als eenige dagen, omdat hij haar liefhad." Zelfs vind ik daar het prototype van de bedriegerij met ringgits en dollars, waarover in Deli altijd zooveel
te doen is. Want Jacob kreeg in plaats van de hem beloofde Rachel, (de ringgit),
eerst Lea, eene jonge juffrouw die veel lager in koers genoteerd stond. Een
Straits-dollar met zeere ogen!
En ik vind in den Bijbel geen woord om die bedriegerij met muntspeciën af
te keuren!
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De Heeren moesten niet altijd zo met God schermen, vind ik. Laat de Heer
Van den Brand daarmee wachten tot hij voor zijn kiezers staat. Daar kan hij in
Gouda of een dergelijke negerij zooveel onzin vertellen als hij wil, hier ontmoet
dat gehuichel slechts walging.
In die brochure wordt, met geen ander blijkbaar doel dan om het getal
bladzijden aan te dikken, gewezen op eenige vette Residents-vendutiën. Dat is
zeker een misbruik, maar het hangt niet samen met de koelie-ordonnantie,
daar de grootste koopers op zulke vendutiën meestal Inlandsche hoofden en
Chineesche officieren zijn.
Voorts wordt er bij de haren bijgesleept eene kwestie van een Chinees, die
beschuldigd werd van het verduisteren van armbanden, en die door den controleur van Bindjeij, den Heer H.E. Muller, al te cavalierlijk in de gevangenis
was gestopt. Vrage, wat heeft dit beweerde machtsmisbruik van dezen ambtenaar te maken met de koelie-ordonnantie?
Indien men mij vraagt of alles in Deli botertje tot den boóm is, dan zeg ik
volmondig en hartgrondig N e e n! Feiten als die welke Mr. Van den Brand
meedeelt, zijn daar gebeurd en het ware goed indien men maatregelen nam
waardoor zulke dingen in het vervolg tot de onmogelijkheden behoorden. Men
passe dus de koelie-ordonnantie strenger toe, men wijzige er enkele dingen in.
B.v.b. diende, nu de dollar zoo laag staat, het loon geregeld te worden, en
moest met name aan vrouwen een hooger loon worden gegeven.
Indien op misstanden met ernst en bezadigdheid ware gewezen, dan had
eene dergelijke brochure als die van Mr. Van den Brand nut kunnen stichten;
het geschetter met de Ordinantiën Gods is alleen geschikt voor Tweede Kamergebruik.
Een vrije werkman met een te laag loon is een even beroerd gezicht als een
contract-koelie dito dito. Den een houdt de honger vast, den ander de Wet; dat
is oud lood om oud ijzer. Maar de goede Javaansche koelie verdient in Deli
voldoende voor zijne behoefte en de slechte werkman legt ook daar achter de
hand. Zoo is het overal, koelie-ordonnantie of niet.
En zoo er in een nieuw land als Deli fouten, verkeerdheden en misdrijven
voorkomen, men straffe die met de volle gestrengheid der wet, zij zijn de
fouten van individuën en deze eenlingen moeten getroffen worden. Maar het
gaat niet aan een stelsel af te keuren dat logisch, gezond en in hoofdzaak
volmaakt billijk is, alleen omdat de een of andere nagemaakte dweepei goed
vindt er de Israelieten of de Edomiten of de Philistijnen bij te halen, jeremieert
omdat de Hemelvaartsdag niet gevierd wordt, en het Oude Testament wil doen
dienen als economisch richtsnoer voor menschen van den tegenwoordigen tijd.
Men is eigenlijk veel te goed als men op zulke wartaal nog antwoordt.
K.W.
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Nederlandse en Indonesische bellettrie
over Indonesiërs in Nederland
De weerspiegeling van historische feiten en waarden
in romans en verhalen

HARRY A. POEZE

In 1986 verscheen In het land van de overheerser; deel I Indonesiërs in
Nederland 1600-1950, waarin, door mij en anderen, verslag werd gedaan
van de lotgevallen van Indonesiërs van allerlei afkomst die voor sterk
verschillende doeleinden naar Nederland kwamen. Hun daden en, zo
mogelijk hun ervaringen en gedachten, zijn daar beschreven. Daarbij is
gepoogd een zo getrouw mogelijk beeld te schetsen van hun omstandigheden, liefst door middel van authentieke uitlatingen uit de beschreven periode zelf.
Om de omstandigheden van de Indonesiërs in Nederland te leren
kennen kan nog een andere bron dienen: het beeld zoals geschetst in
romans en verhalen, waarin zij optreden als hoofd- of bijfiguur. Van de
Nederlandse auteurs kan men daarbij soms leren hoe de omstandigheden waarin de Indonesiërs verkeerden waren, en ook welke oordelen,
vooroordelen en stereotypen de schrijver, en de Nederlandse groep
waarvan hij een vertegenwoordiger was, koesterde. Over het dagelijks
leven van de Indonesiërs in Nederland, en vooral van die van de grotendeels ongeletterde groep baboes en djongos waren erg weinig gegevens te vinden. Ik hoopte in de bellettrie hierover nadere gegevens te
vinden. In enkele publikaties bleken inderdaad hierover interessante
details te zijn overgeleverd. Het bleef echter, zoals ook bij de uit andere
bron verzamelde gegevens, nogal karig en zeer fragmentarisch. Desondanks is het zinvol, bij een zo schrijnend gebrek aan gegevens, om
daarvan verslag te doen. Bovendien is het in een aantal gevallen opmerkelijk om te zien hoe bestaande, bekende personen, instellingen en
gebeurtenissen worden verwerkt in de bellettrie.
In de collectie van omstreeks negentienhonderd titels 'Indische bellettrie' van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
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in Leiden bleken elf jeugdboeken en dertien boeken voor volwassenen
een rol te hebben toebedeeld aan Indonesiërs in Nederland. Uit ander
onderzoek konden hieraan drie jeugdboeken en twee tijdschriftverhalen
worden toegevoegd. Als spiegelbeeld van deze bellettrie fungeren helaas
slechts drie Indonesische romans over hetzelfde onderwerp.
De eerste titel die moet worden genoemd verscheen al in 1858. Een
verhaal voor de jeugd van de predikant Van Oosterzee, met in de hoofdrol Klaartje de Bruin die op elfjarige leeftijd met haar vermogende
ouders naar Batavia vertrekt. Op haar eerste verjaardag daar verrast
haar vader haar met een speelmakkertje, het achtjarige Maleise meisje
Lise. De moeder van Lise, een weduwe, komt in dienst bij de familie.
Klaartje ontfermt zich over Lise, die zij in alles onderwijst. Het meisje
leert snel en past zich ook aan de Europese gewoonten aan. Als Klaartje
weer zal terugkeren naar Nederland wil Lise niet van haar scheiden. Zij
mag mee en ook haar moeder volgt de familie.
De auteur schrijft heel vriendelijk over Lise. Ze was 'dienstvaardig en
gehoorzaam, zoals alle Maleiers', maar ook 'schrander en vlug'. Haar
langzame, sluipende bewegingen en de grote buigzaamheid van haar
lichaam herinnerden Klaartje aan de apen, en zij werd ongeduldig door
haar traagheid en gebrek aan inspanning, ook alle Maleiers eigen. In
zijn beeldvorming lijkt de auteur bepaald geen kind van zijn tijd.1
Lise is in dit verhaal een bijfiguur. Een andere inheemse vrouw speelt
een veel belangrijker rol in Kerstvertellingen van H. de Veer, dat in 1878
verscheen. Het is een raamvertelling, waarin acht familieleden, rond
Kerstmis bijeen, elk een verhaal vertellen. 'Het verhaal van neef den
Oosterling' behelst het verlof in Nederland van de koffieplanter Simons.
In de tijd dat deze controleur was ontmoette hij herhaaldelijk de regent,
bekend om zijn verlichte denkbeelden. Ook met diens drie dochters
ging hij vriendschappelijk om. Met de jongste trouwde hij uit dankbaarheid, toen deze hem het leven had gered. Voordien was de gedachte
daaraan niet bij hem opgekomen : 'Gij allen kent het vooroordeel tegen
soortgelijke huwelijken. Dat vooroordeel is hier in Holland niet sterker
dan 't in Indië is. De onvoorzichtige die zulk een huwelijk mocht willen
sluiten, kent het lot dat hem te wachten staat. Hij wordt in den ban gedaan en haalt zich duizend administratieve onaangenaamheden op den
hals. Zelfs de grootste vrijgeesten sleepen tot afkeuring hun christendom er bij. Van dien kant bekeken is het vooroordeel zelfs walgelijk.'
Na bijna twintig jaar gaat Simons met verlof naar Nederland. Vrouw,
kind en baboe reizen mee. De ontvangst door de familie is vooral
nieuwsgierig. De nieuwsgierigheid slaat spoedig om in afkeuring, mis82

prijzen en achterklap. 'Naast de elegante dames uit de hoofdstad' vergelijkt Simons zich wel met 'den impressario van een paar vreemdsoortige
producten uit de menschenwereld, die waarschijnlijk, na aan alle hoven
van Europa vertoond te zijn en aan alle mannen van de wetenschap tot
studie en onderzoek aangeboden, op de boerenkermissen zouden te zien
zijn.
Dit verhaal geeft, wellicht door de verlichte denkbeelden van de
schrijver, een aardig beeld van hoe de burgerij aankeek tegen de Indonesiër: uiteindelijk toch een kermisattractie.
De Veers verhaal is een van de weinige die diep ingaan op de rol van
een inheemse vrouw die als wettige echtgenote van een Nederlandse
man hem volgt naar Nederland voor een verlofperiode of voor het
slijten van de pensioenjaren. Het is opmerkelijk dat, hoewel zulke omstandigheden zich redelijk vaak moeten hebben voorgedaan, de voor de
hand liggende problemen in Nederland niet vaker tot onderwerp zijn
genomen.
De positie van de. inheemse vrouw als njai, concubine, van de Europese
man was een rond de eeuwwisseling favoriet onderwerp van vooral
een aantal schrijfsters. De dramatische verwikkelingen die het gevolg
waren van situaties als het verstoten van de njai ten gunste van een
sociaal respectabele Nederlandse vrouw en de verwikkelingen rond de
eventueel aanwezige gemengdbloedige kindertjes werden breed uitgesponnen. De zeer produktieve Thérèse Hoven schreef met Van een dessakind zo'n zedendrama. Het Javaanse meisje Majin wordt voor tweehonderd gulden als njai gekocht door de KNIL-luitenant Frits Weitinga. Zij
krijgen een zoontje, Jan, dat Frits zoveel mogelijk Nederlands opvoedt.
Bij een gevecht in Atjeh wordt Frits gewond en voor herstel vertrekt
hij, met Jan, naar Nederland. De njai wordt weggestuurd. In Nederland
leert hij een vrouw kennen met wie hij wil trouwen. Op de ondertrouw-receptie verschijnt tot ieders ontsteltenis echter Majin. Zij was als
baboe van de weduwe van een gesneuvelde officier naar Holland gekomen. De aanstaande bruid barst uit in een hysterische woede-aanval.
Frits komt tot inkeer en besluit het huwelijk af te zeggen. Gedrieën
keren zij terug naar Indië waar Frits zijn njai trouwt en zo ook zijn zoon
Jan gelukkig maakt.
Het verhaal bevat alle clichés die opgang deden over de inlandse
vrouw: 'Majin's geest was wel zoo eenvoudig mogelijk en haar verstandelijke aanleg vrij laag.' Zij was indolent en Frits had voor haar ook
slechts neerbuigende kwalificaties over. Zijn kind was eigenlijk toch
ook slechts een 'verbeterde uitgave van een dessa-kind; veel meer een
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Javaantje dan een Hollander'. Aan het ras van zijn vader dankte hij wel
zijn 'vroeg verstand en vluggen geest'.
M.C. Frank schreef het tweedelige Blank en bruin dat als nagelaten
roman in 1893 verscheen. Het verhaal, vol intriges, speelt geheel in
Nederland en is geheel of gedeeltelijk op ware gebeurtenissen gebaseerd.' Een van de hoofdpersonen is Lucy, dochter van een overleden
suikeremployé en de Javaanse Aminah. Lucy wordt uitgebuit als dienstmeisje. De harteloos afgedankte Aminah is jarenlang spoorloos maar
haalt dan haar afkoopgeld op en vertrekt naar Holland om haar dochter
te zoeken. Door een brief uit Indië hoort Lucy hiervan en beiden zoeken
elkaar. Samen met een Indische weduwe zet Aminah een Indisch restaurant op. Het is een groot succes. Door alle 'Indische lui' wordt het
restaurant geroemd, en elke middag gaat een knecht groene blikken, de
etensdragers, met bestelde etenswaren bezorgen bij vele klanten. Een
kennis van Lucy verzorgt uiteindelijk het weerzien tussen Aminah en
haar dochter.
Aminah volgt in deze roman niet de bekende stereotypen; zij is vol
initiatief, bepaald niet dom en wordt ook niet opgevoerd met kromme
Nederlandse zinnen of gdachten. In feite zou zij, op enkele specifieke
kenmerken na, net zo goed een Nederlandse moeder hebben kunnen
zijn.
Deze boeken, rond 1900 verschenen, tonen niet alleen hoezeer rol, positie en optreden van de njai de gemoederen raakten, maar laten ook zien
dat de baboe, vooral in het Haagse, tot een vertrouwd straatbeeld ging
behoren. Gegevens over de omvang van de groep in deze -- en ook
latere — perioden ontbreken vrijwel. Uit de vanzelfsprekendheid waarmee zij hier worden opgevoerd blijkt dat niet slechts een enkele baboe
de overtocht maakte. Frank schrijft al over de Indische subcultuur, het
Indische restaurant en de 'uitzending' van gerechten.
Veel opmerkelijker dan de pennevruchten van de genoemde romancières is Soedarsa van Prijamanah (een niet ontsluierd pseudoniem), dat
in 1892 verscheen. Het thema is voor die tijd opvallend; de behandeling
ervan uitzonderlijk. De titelfiguur is de zoon van de verlichte regent van
Karanglawas, die zelf ooit twee jaar verlof in Nederland doorbracht. De
zoon is de uitblinker op de Europese lagere school. Na het volgen hiervan bezint de regent zich op de verdere scholing. Een gelukkig toeval
helpt; hij maakt kennis met een dominee, die spoedig zal repatriëren.
Deze biedt aan de jonge Javaan naar Nederland mee te nemen. Soedar84

sa toont zich in Nederland een voorbeeldige leerling en huisgenoot van
de dominee, zijn echtgenote en dochter Jenny, twee jaar jonger dan
Soedarsa. Hij sluit het gymnasium glansrijk af en verhuist naar Leiden.
De vriendschap tussen Jenny en Soedarsa is inmiddels innig gebleven
en bij de jongeman verdiept tot liefde. Maar 'hoe zou zij, het ontwikkelde, schoone christenmeisje, ooit hare hand willen schenken aan een
Javaan, die, hoe goed zijne afkomst ook was, toch altijd een Mohammedaan bleef?' Soedarsa wil dan protestant worden. Over beide, de
geloofsovergang en een huwelijk met Jenny, vraagt hij de raad van zijn
vader. Deze ziet weinig bezwaren in beide, zelfs voordelen. Hierna gaat
alles voorspoedig. Jenny is gelukkig met het aanzoek; haar ouders verrast maar zonder bezwaar.
Het blijft rozegeur en maneschijn. Soedarsa haalt zijn grootambtenaarsexamen. Zij keren terug naar Indië waar hij in het Europese bestuurskorps wordt benoemd. Dan ontvouwt zich het drama. De boze fee
is de stiefmoeder van Soedarsa, veel jonger dan zijn vader. Zij is jaloers
op Jenny en begeert zelf haar stiefzoon. Als haar verleidingskunsten
falen laat zij haar rivale vergiftigen. Soedarsa vindt tenslotte troost in
zijn werk -- de taak domheid en ongeloof te bestrijden en het volk te
verheffen. Door zelf het goede voorbeeld te geven zouden christelijke
beginselen ingang vinden; in feite echter zou slechts kerstening in plaats
van de Islam, 'die dorste en troostesarmste der godsdiensten' de vooruitgang kunnen brengen.
De schrijver, door christelijk-ethische beginselen geïnspireerd, heeft
in Soedarsa slechts goede eigenschappen verzameld. Vooroordelen en
stereotypen mijdt hij wat betreft de hoofdfiguur.
Het lijkt erop dat de auteur zijn inspiratie voor dit boek mede heeft
gevonden in de levensloop van Ismangoen Danoe Winoto, de eerste
Indonesiër die in Nederland een hogere opleiding genoot. Ismangoen
haalde in Nederland zijn HBS-diploma en legde het grootambtenaarsexamen met succes af. Hij trouwde met de dochter van de predikant bij
wie hij in huis woonde. Hij trad in Europese bestuursdienst, maar kreeg
niet de begeerde toegang tot het Europese Binnenlands Bestuur. Voor
Ismangoen was dit een bron van diepe teleurstelling.' De stiefmoederlijke intriges en de christelijke tendens heeft de auteur zelf toegevoegd.
In Batavia verscheen in 1904 De jeugd van Djimin van mevrouw A.M.
Gerth van Wijk. Met deze novelle won zij een prijsvraag van de groep
Nederlandsch-Indië van het Algemeen Nederlandsch Verbond (ANV).
Het ANV was in 1897 opgericht en stelde zich ten doel de lotsverbondenheid van de 'Nederlandsche stam' te versterken. De voornaamste
85

gemeenschappelijke noemer was de Nederlandse taal. In Indië zette het
ANV zich actief in voor de uitbreiding van het Nederlandse onderwijs
aan Indonesiërs. De schrijfster vertelt het verhaal van de op 31 augustus
1880 geboren Djimin, zoon van een oppasser bij een controleur, die zich
in zijn opstelling ten opzichte van de Javaan liet leiden door: 'een
rechtvaardige, humane behandeling, belangstelling in het lot van de
Inlander, deelneming in zijn lief en leed'. Djimin wordt de speelkameraad van zijn leeftijdgenoot Karel, zoon van de controleur. Hij blijkt
intelligent en ijverig en leert Nederlands en schrijven en wordt een
belangrijke hulp van de controleur. Deze gaat in 1898 op verlof naar
Nederland. Djimin mag mee : niet als bediende, maar als tweede-klasse
passagier in Europese kleding. In Nederland worden de diverse bezienswaardigheden bezocht; het hoogtepunt daarbij zijn de inhuldigingsfeesten van koningin Wilhelmina. Ook de kampong Insulinde wordt bezocht. Deze 'kampong' maakt deel uit van de Nationale tentoonstelling
van vrouwenarbeid, ingericht ter gelegenheid van de koninklijke inhuldiging. In de 'kampong' woonde een groep van zevenendertig Javanen, die al ruim een jaar in Europa toerde, en daar dans- en toneelvoorstellingen verzorgde. 4 Als hij weer teruggaat is Djimin zijn mijnheer en
mevrouw diep dankbaar voor alles wat zij hem hebben geleerd en laten
zien. 'Zij hadden van een kleinen Inlandschen jongen een mensch gemaakt.' Aldus paste deze novelle geheel in de ethische politiek met
haar nadruk op de paternalistische opvoeding.
In de meeste andere jeugdboeken speelt de baboe een rol; een bijrol in
overeenstemming met haar maatschappelijke positie. Zij is een hooggewaardeerd onderdeel van het huishouden, dat de familie op verlof
begeleidt. Dat is bijvoorbeeld het geval in Kleine Sarina (1916) van Clemence Bauer. Ook Nannie van Wehls Vooruitgestuurd (1909) past in
deze categorie. Baboe Amina van de zestienjarige Frida is in Holland
het 'koude, bevende, kleine vrouwtje' met haar 'vreeselijke, leelijke,
zwarte tanden', dat zo dicht mogelijk bij de roodgloeiende potkachel in
het bediendenkamertje kruipt.
In haar verhaal verwerkte de schrijfster ook het zelfmoorddrama van
de zeventienjarige baboe Datem, die zich in 1902 verdronk. Haar overlijden leidde tot een discussie in het Koloniaal Weekblad, het orgaan van
de Vereeniging 'Oost en West ', over de zin van de oprichting van een
commissie of comité dat zich het lot van de inlandse bedienden zou
aantrekken. Er kwam uiteindelijk niets van.' Op Nannie van Wehl
maakte dit drama echter een zodanige indruk dat zij het in een zeven
jaar later verschijnend boek nog met nauw verholen woede weergeeft.
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In 1928 verscheen Het verloren land van de journalist Johan Koning, die
van 1912 tot 1919 in Indië redacteur en hoofdredacteur was van diverse
bladen. In Nederland was hij een zeer produktief en actief medewerker
aan vele bladen, waarbij Indische en literaire zaken zijn meeste aandacht kregen. Zijn dikke roman beleefde in 1934 een tweede druk.
Koning vertelt het verhaal van de Oostjavaanse regentszoon Sosrodiningrat die na zijn HBS-diploma in Soerabaja te hebben behaald naar
Leiden vertrekt om Indisch recht te studeren. Sosro is vol verlangen het
Westen te leren kennen. Tegenover hem staat zijn zusje Serima die hem
er van poogt te overtuigen dat het Westen niets van diepe waarde te
bieden heeft.
In Nederland erkent Sosro haar gelijk. Niettemin is er bij hem van
een onoverbrugbare kloof tussen Indonesiër en Nederlander geen sprake. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn lange gesprekken met een oudere
vriendin en tenslotte uit de liefde die hij opvat voor de medische studente Hilde van Lynden. Zij trouwen en gaan kort daarna terug naar
Indië. Daar komt Sosro, met zijn Westerse ervaringen, al na korte tijd
tot de slotsom, dat hij de diepe, natuurlijke band met de cultuur van
zijn volk heeft verloren.
Konings boek is als roman weinig geslaagd; elke dialoog of handeling
leidt al spoedig tot een diepgaande beschouwing over 'oost en west'. De
figuren naast Sosro komen ook niet tot leven, maar blijven de sprekende vertegenwoordigers van een bepaalde groep in de Nederlandse maatschappij. Sosro zelf lijkt daarbij nog het meeste de mening van Koning
zelf te vertegenwoordigen: de politiek gematigde, conservatieve en ietwat dweepzieke bewonderaar van de eeuwige, onveranderlijke en mystieke Oosterse waarden.
In zijn roman zijn er nog een paar dingen die als verbeelding van het
leven van Indonesische student in Nederland het vermelden waard zijn.
Al voor zijn vertrek waarschuwt een van zijn leraren hem tegen de
Hollandse meisjes. Sosro moest in ieder geval niet met één van hen
trouwen, omdat dat later slechts misère zou geven. Kort na aankomst
toen hij een etalage met dameslingerie bekeek hadden twee vrouwen
hem uitgenodigd de uitgestalde zaken aan het levende model te komen
bekijken. Sosro was verward weggelopen. Toen hij enkele landgenoten
zijn ervaring vertelde zei één van hen, de felle Mohammed Moeda :
'Geneer je er niet voor, Sosro. De Blanda's in Indië nemen onze vrouwen ook [...] De liefde is dubbel zoet, die met wraak wordt vermengd.'
Moeda ook probeert hem te betrekken in zijn revolutionaire groep.
Sosro gaat naar een bijeenkomst in het 'kleine maar in den Indonesischen kring beroemde eethuis van Pak Bouman'. Hier smeden zij hun
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revolutionaire plannen, houden vurige discussies en bespreken de uitgave van hun blad en de regelmatige reizen naar Berlijn en Parijs. Voor
de financiën zorgen onder andere Hollandse meisjes en vrouwen, die
betalen voor de attenties van Indonesische jongeren.
Sosro weet in deze periode niet wat hij wil. Hij bezoekt een lebaranviering in Amsterdam van de Indonesische vereniging en een besloten
bijeenkomst waar Moeda oproept tot geweld. Hij is teleurgesteld in het
Westen en verward door de revolutionaire gedachten. De ontmoeting
met Hilde van Lynden vormt een keerpunt. Hij wendt zich af van
Moeda's groep en hervindt zijn evenwicht, om na terugkeer in Indië
dan toch te constateren dat hij zijn land heeft verloren.
Moeda en zijn vrienden worden natuurlijk geschetst naar de radicale
leden van de Perhimpoenan Indonesia, die toen Koning zijn boek
schreef een zeer radicale periode meemaakte. Moeda is de zoon van een
Minangkabause onderwijzer; het lijkt er op dat in hem Mohammed
Hatta en Nazir Pamontjak zijn gecombineerd. Koning kende de radicale
studenten overigens niet goed genoeg om hen in meer dan schablonen
te beschrijven. In 1928 ook kwam het tot het geruchtmakende proces
tegen vier Indonesische studenten die van opruiing tot gewelddadig
optreden tegen het openbaar gezag werden beschuldigd. Hatta en zijn
landgenoten werden echter vrijgesproken; een échec voor de Nederlandse autoriteiten.6
Koning schildert Moeda's groep slechts in denigrerende termen,
evenals de vrouwen met wie zij omgang hebben. De Indonesiër Pak
Bouman is, curieus genoeg, in het hele boek de enige figuur die geen
andere naam krijgt. Hij was inderdaad al sinds 1922 de eigenaar van
een restaurant in de Haagse Balistraat. Ook krijgt de Batak Soetan
Sidajoe de kans zijn levensverhaal te vertellen als Sosro hem ontmoet
op een Indonesische avond in het Haagse 'Diligentia'. Het kost geen
moeite hem als de gematigde Soetan Melajoe te benoemen, een nauw
medewerker van Noto Soeroto.
In 1958 verscheen Schimmenspel van Johan Fabricius, door kenners van
zijn werk tot het beste van zijn vele publikaties gerekend.' In feite valt
het buiten het bestek van dit artikel, dat zich tot uitgaven in de koloniale periode beperkt, maar omdat het voor een belangrijk deel handelt
over de koloniale periode, daarbij een Indonesiër in Nederland tot
hoofdpersoon neemt en in literair opzicht zeker het beste is van alle
hier genoemde boeken, behandel ik het als laatste van de reeks Nederlandstalige uitgaven. Voorin zijn boek laat Fabricius afdrukken dat ieder
die in zijn boek een sleutelroman ziet dit ten onrechte doet. Maar zoals
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zo vaak baseert Fabricius zich op geschreven bronnen en eigen ervaringen die hij verwerkt tot een roman of verhaal, waarin de oorspronkelijke historische gegevens nog heel prominent aanwezig zijn. Dat is ook
hier het geval.
De hoofdfiguur is allereerst Raden Mas Koesoemo, uit de Vorstenlanden afkomstig, die in de jaren twintig als rechtenstudent naar Nederland gaat. Hij laat zich door vrienden overhalen een dansvoorstelling te
geven, wat het begin inluidt van een overrompelend succes, dat hem
een gevierd artiest maakt op alle Europese podia. Hij stemde ook zijn
repertoire af op de Europese smaak, waarmee hij zich de kritiek van de
traditionele kunstbeoefenaren in de Vorstenlanden op de hals haalde.
Tot zover lijkt Jodjana, die als danser tussen de oorlogen triomfen
vierde, model te staan. Zelfs de argumenten waarmee Fabricius Koesoemo zich laat verdedigen tegen de puristische kritiek lijken overgenomen uit een artikel van Jodjana zelf hierover. 8 Dan echter leidt
Fabricius de lezer in een andere richting. Koesoemo staakt zijn optredens — gevoeliger dan hij voorwendt voor de kritiek — en hervat zonder veel lust zijn studie. Hij trouwt met de dochter van een Leidse
hoogleraar. Dit huwelijk verzandt. Beide karakters botsen; de karaktersterke vrouw legt zich niet meer bij een ondergeschikte rol. Haar aandrang om gelet op het geldgebrek weer te gaan optreden wijst Koesoemo af; door andere verwijten voelt hij zich vernederd. Ook hun zoontje
Widjojo brengt geen toenadering. Als Koesoemo wordt uitgenodigd
door de verlichte, jonge sultan om de dansgroep van de kraton te leiden
gaat Koesoemo daar gretig op in. Zijn vrouw verkiest echter te blijven;
dat zij zal nakomen is voor beiden een schijnbelofte.
Koesoemo's verblijf in de kraton is geen onverdeeld succes. Hij moet
optornen tegen de gevestigde traditionele hofaristocratie, die hem nauwelijks duldt. Zijn materiële omstandigheden zijn weinig florissant. Het
schriftelijk contact met vrouw en kind raakt allengs achterwege. Wel
blijft het verlangen naar het weerzien met zijn zoon, in wie hij allerlei
wensdromen vestigt, terwijl hij irrationele verwijten bij zijn vrouw legt.
Na de Japanse bezetting en onafhankelijkheidsstrijd is de hofcultuur
een afgelopen zaak. Koesoemo is verouderd en ziek. In die omstandigheden ontmoet hij zijn zoon weer. Widjojo heeft zijn vader en zijn
vaderland geïdealiseerd en wil met zijn pasbehaalde ingenieursgraad
meewerken een onafhankelijk Indonesië op te bouwen. De dramatische
ontmoeting aan het sterfbed van zijn vader en het besef van zijn eigen
positie — toch geen echte Indonesiër — besluiten het boek.
Het is niet moeilijk om in dit verhaal de parallellen met Noto Soeroto's levensloop te ontdekken. 9 Eens was hij in Nederland de gevierde
89

schrijver van exotische gedichten en de gezaghebbende vertolker van
cultuurfilosofische denkbeelden, waarvan een voortdurende samenwerking tussen Nederland en Indonesië het centrale onderdeel was. Toen
zijn idealen op de antithese stukliepen trad hij als secretaris in dienst
van de jonge verlichte Mangkoenegoro VII in Soerakarta. Zijn roman is
dan ook een verslag van gebeurtenissen dat zich niet ver van de werkelijkheid weg beweegt, mede omdat Fabricius mevrouw Noto Soeroto
goed kende. Men kan wel de vraag stellen of de wijze waarop Fabricius
hier omgaat met het gezinsleven en de intieme gevoelens van de familie
niet moreel laakbaar is. Een antwoord daarop lijkt mij heel moeilijk te
geven. Wel is de roman als verhaal, ondanks het hier en daar gechargee rde 'mystieke oosten', een fascinerend en ontroerend geheel.
Mas Marco, in 1916-1917 kortstondig bezoeker van Nederland, schreef
pa terugkeer, in de cel, de roman Student Hidjo, dat in 1918 als feuilleton
in Sinar Hindia, het blad van de linkervleugel van de Sarekat Islam,
verscheen. De bundeling in boekvorm is van 1919. Marco arriveerde in
september 1916, als reizend redacteur van een Maleistalig blad, in Nederland. Hij was de eerste Indonesiër die zich specifiek voor dit doel in
Nederland vestigde. Hij koesterde ambitieuze plannen om, in samenwerking met Soewardi Soerjaningrat, een Maleis blad op te zetten en
een uitgeverij op te richten. Maar eind 1916 werd hij ziek 'vade
winterkou' en keerde hij terug. Zijn radicale opvattingen, waardoor hij
al eerder celstraf had opgelopen, waren niet gematigd en hij belandde al
spoedig opnieuw in de gevangenis.")
Marco's proza behoorde tot de eerste moderne Maleise romans. Deze
roman is een interessante en curieuze mengeling van een traditioneel
verhaal, vermengd met allerlei politieke en ideologische thema's. De
student Hidjo, zoon van een vermogende Solose handelaar, wordt na
zijn HBS-examen naar Nederland gestuurd voor studie in Delft. Zijn
vader wenst dat zijn zoon op gelijke hoogte zal staan met de regenten
en pangerans, die nu nog neerkijken op niet-standsgenoten.
Hidjo gaat in huis bij een broer van zijn HBS-leraar in de Haagse
Hamelstraat. Hij wordt daar zeer hartelijk ontvangen, mede door de
twee dochters Betje (17 jaar) en Marie (16 jaar). Betje is al meteen
gecharmeerd van Hidjo. Zij staat haar kamer af, looft het Indische eten,
zoals zij dat geniet in 'Waroeng Djawa' en laat blijken dat huidskleur in
het onderling menselijk contact er niet toe doet. Hidjo studeert hard en
laat zich maar zelden verlokken tot uitstapjes. Hij bezoekt met zijn
kostfamilie een opvoering van Faust in de Stadsschouwburg. Daarna
vraagt hij zich af, mede na Betjes toespelingen, of hij zijn jeugd even90

eens verdoet met studie. Korte tijd later gaat hij samen met Betje naar
de Prinsesseschouwburg, waar de befaamde danseres Lili Green zal optreden. Het dansgezelschap van jonge vrouwen treedt op in nauwsluitende, dunne, niets verhullende kleding. Hidjo heeft zoiets nog nooit
gezien en raakt met zijn emoties in de klem, in versterkte mate als Betje
hem haar toneelkijker leent. In de pauze zegt Hidjo naar huis te willen,
waarop Betje voorstelt naar Scheveningen te gaan. Daar stelt de ondernemende Betje voor een hotelkamer te huren. Marco vervolgt dan:
'Wat zich daar afspeelde, kan de lezer zelf wel bedenken' en drie regels
puntjes.
Hidjo is hierna aan grote twijfel en verwarring ten prooi, maar beantwoordt wel Betjes avances. Hij ontvlucht zijn kosthuis enkele weken
en bezint zich in Amsterdam op zijn toekomst. Hij komt tot de conclusie
dat, als hij niet spoedig terugkeert, hij met Betje zal trouwen en zelf
Europeaan zal worden. Hij schrijft vervolgens naar huis, dat hij in
verband met ziekte terug wil.
Een centraal thema in Marco's werk vormt zijn pleidooi voor gelijkberechtiging van . de inheemse bevolking met de Europeanen. In het
verlengde daarvan deed hij zijn best een trots besef van gelijkwaardigheid bij zijn landgenoten tot stand te brengen.
Erotische verwikkelingen spelen een grote rol. De aantrekkingskracht
die Indonesische studenten in Nederland uitoefenden op Hollandse
meisjes is een gegeven dat ook in het al besproken maar later verschenen boek van Koning een grote rol speelt. In werkelijkheid ook was er
hier sprake van een verschijnsel dat Indonesische ouders en welmenende Nederlanders veel zorgen baarde.
In Sinar Hindia verscheen tussen 7 augustus 1918 en 11 januari 1919 in
negenenvijftig afleveringen Marco's feuilleton Matahariah, dat nooit in
boekvorm verscheen. Matahariah is dezelfde als de geruchtmakende
danseres en spionne Mata Hari. Het verhaal begint in juli 1916 als de
Indonesische student Soemoro Matahariah opzoekt in Den Haag. Soemoro is de minnaar van de mooie Matahariah, die zeer begaan is met
het lot van het onderdrukte Javaanse volk. Hun uitstapje naar Scheveningen wordt uitgebreid beschreven, waar zij Ali Raman, een BritsIndische anarchist, en de Indonesische journalist Pramono ontmoeten.
Het viertal dineert vervolgens in 'Waroeng Djawa' en houdt daar en bij
Matahariah lange discussies over de wereldoorlog, de dienstplicht voor
Indonesiërs, waarover in die tijd heftig werd gediscussieerd, en het
koloniale probleem in het algemeen. Alle vier zijn uiteindelijk lid van
een geheime revolutionaire vereniging waarover Marco verder niets
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meedeelt. Matahariah vertrekt naar Parijs — om op te treden als danseres, maar ook om zich in te zetten voor de goede zaak. De zeer verliefde Soemoro krijgt geen visum en blijft ontroostbaar achter. Matahariah
vindt het goed dat Soemoro zich bij haar voegt als hij zich een bekwaam toneelschrijver toont en aldus niet opvalt in de artistieke kringen waarin zij zich beweegt. Marco's roman-technische ingreep leidt er
vervolgens toe dat eenentwintig afleveringen lang het toneelstuk
'Kromo Bergerak' wordt afgedrukt — een fel antikoloniaal stuk over de
misstanden op de Javaanse suikerplantages. Soemoro stuurt zijn proeve
van bekwaamheid op; Matahariah antwoordt welwillend. Daarna besluit het verhaal met de korte vermelding van de executie van Matahariah, waarop de ontroostbare Soemoro zelfmoord pleegt om verenigd te
zijn met zijn geliefde.
In 1932 verscheen de Indonesische roman: Nasib van Habib Soetan
Maharadja. Van de auteur is mij niets bekend. Uit de gegevens die hij in
dit in ik-vorm geschreven verhaal verschaft kan de conclusie worden
getrokken dat hij in Nederland moet zijn geweest, waarschijnlijk in een
soo rt gelijke hoedanigheid als de hoofdfiguur van zijn roman. Deze
hoofdfiguur, de Minangkabauer Nasib, een goed geschoolde kantoorbeambte, vertrekt als bootbediende naar Nederland om de herinnering
aan een liefdesdrama te vergeten. Hij komt aan in Rotterdam, waar hij
met een vriend de stad verkent. Na een jaar als stoker op diverse schepen wordt Nasib klerk voor de equipage bij de Rotterdamsche Lloyd.
Zijn levenslust keert terug en hij gaat veel uit. Hij verzamelt een hele
kring Nederlandse vriendinnen. Met zijn favoriete vriendin leert hij
schaatsen. Zij belandt daarbij in een wak, waarna Nasib haar redt.
Beiden komen in het ziekenhuis terecht. Daarna komt het tot ernstige
gesprekken tussen de jonge mensen over hun liefde en een eventueel
huwelijk. Het meisje spreekt zich daarbij uit voor het gemengde huwelijk als teken van verbroedering tussen Oost en West. Hun huwelijk
vindt plaats en zij vestigen zich aan de Heemraadssingel. Zij leven
gelukkig samen en krijgen een dochtertje. Nasib doet zijn werk naar
tevredenheid; in het stedelijke Rotterdam is er geen sprake van raciale
ongelijkheid. Na zeven jaar aldus wordt Nasibs verlangen naar Indonesië zo sterk dat het gezin terugkeert. Daar lijdt de relatie schipbreuk.
De vrouw gaat wegens ziekte terug en schrijft op de terugreis een lange
brief waarin zij zegt niet terug te zullen komen, omdat zij in Batavia in
de Indonesische kring nooit zal kunnen aarden. Het dochtertje blijft bij
de vader. Nasib concludeert dat de kloof tussen Oost en West toch niet
te overbruggen is. Hij vindt later zijn geluk bij een Indonesische vrouw.
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Ook hier wordt dus, net als bij Marco, gekozen voor het huwelijk in het
eigen volk om de eigen, in de verdediging gedrongen culturele waarden
en maatschappelijke verhoudingen te handhaven tegen de aantasting
door het Westen.
Hiermee is deze excursie door de roman- en verhaalliteratuur over de
lotgevallen van Indonesiërs in Nederland ten einde. De conclusies kunnen niet al te schokkend of vergaand zijn. Wat betreft de inlandse
bedienden laat de bellettrie zien hoe algemeen dit verschijnsel in Den
Haag al was aan het einde van de negentiende eeuw; en hoe lang
buiten die stad een gekleurde Indonesiër een wonderbaarlijke verschijning was. Ook hoe wijdverbreid de reactie op de Indonesiërs zich uitte
in scheldpartijen en denigrerende behandeling. Overigens behandelen
alle auteurs die een baboe opvoeren haar als een zeer gewaardeerde,
aan haar familie toegewijde hulpkracht — een positief beeld dat wordt
aangevuld met weinig vleiende kwalificaties over haar uiterlijk en intelligentie. Slechts zelden wordt van dit stereotype afgeweken.
Voor zover Indonesische studenten een rol spelen is er geen sprake
van een algemeen beeld. Opmerkelijk hierbij is wel dat in de enkele
publikaties hierover telkens duidelijk de relatie naar bestaande personen en situaties kan worden gelegd. Als gemeenschappelijk onderwerp
delen deze boeken de relaties van Indonesische studenten met Nederlandse vrouwen en de vele verwikkelingen die hiervan het gevolg zijn.

Noten

1 Zie over dit kinderboek ook: Dorothée Buur, 'Het "Indische" element in de Nederlandse jeugdliteratuur', Indische Letteren 1 (1986), pp. 181-183.
2 Rob Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over
Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot heden. Derde druk.
Amsterdam, Querido,1978, p. 218.
3 Harry A. Poeze, met medewerking van Cees van Dijk en Inge van der Meulen, In
het land van de overheerser. I. Indonesiërs in Nederland 1600-1950. Dordrecht/Cinnaminson, Foris,1986, pp. 17-18.
4 In het land van de overheerser, pp. 25, 28-29.
5 In het land van de overheerser, pp. 84-85.
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6 In het land van de overheerser, pp. 211-216.
7 Rob Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel, p. 494.
8 In het land van de overheerser, pp. 225-226. Via het register zijn de vele andere
bladzijden te vinden waar Jodjana wordt genoemd.
9 Noto Soeroto is in In het land van de overheerser door zijn vele activiteiten en door
zijn lange verblijf (1906-1932) een centrale figuur. Via het register is zijn levensloop
te achterhalen.
10 In het land van de overheerser, pp. 119-120. Over Maico en zijn werk ook Henri
Chambert-Loir, 'Mas Marco Kartodikromo (c. 1890-1932) ou l'éducation politique'
in: P.-B. Lafont en D. Lombard, Littératures contemporaines de l'Asie du Sud-Est. Paris,
1974, pp. 203-214.
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Biäng-Lala, Indisch leeskabinet
tot aangenaam en gezellig
onderhoud, 1852-1855
INGE M. TROMP

Het heeft den ondergeteekenden steeds ten hoogste verwonderd, dat tot heden door niemand pogingen zijn aangewend, om eene periodieke lectuur hier te lande daar te
stellen, welke hoofdzakelijk tot eene aangename uitspanning en nuttig onderhoud strekte. De in deze gewesten
uitgegeven wordende tijdschriften zijn van te geleerden
aard en te eenzijdig dan dat zij het lezend publiek, en
voornamenlijk het schoone geslacht, eenig genoegen zouden kunnen geven, terwijl de uit Nederland aangebragte
periodieke werken, als geheel vreemde zeden en gewoonten beschrijvende, voorzeker niet dat genot doen smaken,
als eene romantische lectuur, welker stof hoofdzakelijk uit
onze Indische wereld genomen is, zoude doen.
De ondergeteekenden [...] hebben het voornemen opgevat een tweemaandelijksch tijdschrift, onder den titel van
Bidng-Lala [...1 uittegeven, ten doel hebbende en beoogende om aan Nederlandsch Indië eene eigenaardige
lectuur te verschaffen.
Dit is een gedeelte van de tekst van de prospectus waarin in 1852
het nieuwe letterkundige tijdschrift Bidng-Lala werd aangekondigd.' De volledige titel van het tijdschrift luidde: Bidng-Lala, Indisch
leeskabinet tot aangenaam en gezellig onderhoud. Vier jaar lang zou
deze Regenboog, want dat is de betekenis van het Maleise woord
'biring-laia', aan de Indische hemel prijken. In april 1852 verscheen
het eerste nummer, eind 1855 of begin 1856 het laatste nummer.
Er verschenen zes afleveringen per jaar. Uit advertenties in de
Java-Bode, waarin de nieuwe afleveringen steeds aangekondigd
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werden, blijkt dat de verschijningsfrequentie niet altijd regelmatig
is geweest. Wel zijn uiteindelijk alle afleveringen verschenen, 24 in
totaal.
Het doel dat de uitgevers voor ogen stond met het uitgeven van
Biang-Lala wordt in de prospectus aangegeven. Ze wilden een echt
Indisch tijdschrift op de markt brengen, waarvan de inhoud uit de
Indische wereld geput zou worden en dat vooral een vermaaksfunctie moest hebben. Ze zetten hier de uit Nederland ingevoerde
periodieken, met vooral Europese onderwerpen, en de in Indië
uitgegeven wetenschappelijke tijdschriften tegenover. De laatste
waren te geleerd en te éénzijdig gericht om de Indische lezers veel
leesplezier te kunnen verschaffen, aldus de uitgevers. Inderdaad
verscheen er op zuiver letterkundig gebied niet veel in het Indië
van rond 1850.

De redactie
De redactie bestond uit twee personen: mr. L.J.A. Tollens, een zoon
van de beroemde Tollens in Nederland, en W.L. Ritter.
Tollens is in 1845 in Indië aangekomen, waar hij als advocaat aan
het werk ging in Batavia. 2 De veel oudere Ritter was al in 1816 in
Indië. Hij kwam als militair maar stapte in 1823 over naar de civiele
dienst en was vervolgens veertien jaar bestuursambtenaar, voornamelijk aan de westkust van Borneo. Toen hij in 1837 uit 's lands
dienst ontslagen werd – mogelijk vanwege financiële moeilijkheden – vestigde hij zich in Batavia. Of hij hier nog een geregeld
beroep heeft uitgeoefend is onduidelijk. Wel zette hij zich aan de
letterkundige arbeid.
Beiden zijn zeer produktief geweest op letterkundig gebied. Ze
waren centrale figuren in het kleine Indische letterlievende kringetje. Behalve redactielid van Biang-Lala is Tollens zeven jaar
redacteur geweest van Warnasarie, een jaarboekje vol gedichten en
verhalen, dat van 1848 tot 1858 bestaan heeft. Ook de enige
a fl evering van de Nederlandsch-Indische Muzenalmanak, verschenen
in 1859, was zijn werk. Hij publiceerde vooral poëzie. Veel gelegenheidsverzen, waarin hij zijn gevoelens bij geboorte en dood, liefde,
verdriet, enz. uitsprak. Allerlei persoonlijke belevenissen klinken
in dit werk door. Een voorbeeld is het gedicht 'Vadersmart',
geschreven na de dood van twee zoontjes.3
Ritter heeft ook meegewerkt aan Warnasarie, evenals aan het
Tijdschrift voor Neêrlands Indië en de Kopiist. Hij schreef vooral proza.
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Romantische verhalen vol moord en doodslag. Het genre van 'dolk
en geween', zoals Rob Nieuwenhuys het in de Oost-Indische Spiegel
heel treffend uitdrukt.
Samen hebben Tollens en Ritter in 1852 Biring-Lala en de
Java-Bode opgericht. De Java-Bode verscheen toen nog twee keer
per week en bevatte nieuwtjes, advertenties en wat letterkundig
werk van gemengde inhoud, zogenaamd 'mengelwerk'. In 1858
eindigde de samenwerking tussen Tollens en Ritter doordat de
laatste vrijwillig uit de redactie van de Java-Bode stapte.4 Biring-Lala
was toen al vier jaar verleden tijd.
Duidelijk is dat het tweetal een belangrijke rol gespeeld heeft in
het Indische letterkundige leven van hun tijd. Je komt hun namen
steeds weer tegen in letterkundige uitgaven, soms als medewerker,
soms als redacteur. Zonder hun activiteiten zou het er op letterkundig terrein heel anders uitgezien hebben rond het midden van de
negentiende eeuw.

Het letterkundig leven in Indië
Het beoefenen van letterkunde was in het midden van de vorige
eeuw in Indië geen vanzelfsprekende zaak. Met het noemen van
bovenstaande tijdschriften en jaarboekjes heb ik het grootste deel
van de letterkundige produktie wel gehad. Zuiver letterkundige
uitgaven waren alleen Warnasarie, Biring-Lala en Lakschmi, een
jaarboekje dat nog voor Warnasarie verscheen, van 1840 tot 1842.
Het Tijdschrift voor Neêrlands Indië en het Indisch Magazijn (voortzetting van de Kopiist) en sommige kranten bevatten een rubriek
mengelwerk.
Het letterkundig leven dat er was speelde zich vooral in Batavia
af. Er was een kleine kern van mensen actief op dit gebied, je komt
steeds weer dezelfde namen tegen in de verschillende letterkundige
uitgaven. Rob Nieuwenhuys merkt in zijn Oost-Indische Spiegel op
dat de kunstbeoefening waarschijnlijk vooral een vorm van sociaal
verkeer was.' Er werden allerlei culturele evenementen georganiseerd, waarbij gezelligheid een minstens even belangrijke rol
speelde als de kunstbeoefening, waarvoor men gekomen was. Het
waren gelegenheden waarbij men elkaar ontmoette en, zeker zo
belangrijk, men zich aan elkaar vertoonde met veel pracht en praal
van kleding en rijtuigen.
Een enkeling ging de toestand van de letterkunde aan het hart.
Naast Tollens en Ritter waren dat bijvoorbeeld J. Munnich, een
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officier van gezondheid, en S. van Deventer Jszn., redacteur van de
Javasche Courant en auteur van de Bijdragen tot de kennis van het
landelijk stelsel op Java. 6 In 1843 voerden zij in het Tijdschrift voor
Neêrlands Indië een kleine discussie over de poëziebeoefening in
Indië. Hierin verbaast Munnich zich erover dat in een land zo vol
van `zedelijkheid, godsdienst, burgerdeugd, wijsbegeerte, vriendenmin, in 't kort, van liefde tot alles wat schoon, waar en goed is' zo
weinig aan poëzie gedaan wordt en hij betreurt dit ten zeerste. Van
Deventer wenst eveneens dat de poëziebeoefening wat meer van
de grond zou komen, maar ziet wel een aantal belemmerende
factoren: het klimaat, het drukke leven, de geringe gelegenheid tot
publiceren en de eveneens geringe voldoening erna.'
Beiden kom je ook elders in letterkundige uitgaven tegen. Van
Deventer leverde o.a. een bijdrage voor Biring-Lala.8
Wat waren nu de oorzaken van de geringe letterkundige bloei in
Indië? Hiermee komen we ook weer terug bij Biring-Lala. Hoe
kwam het dat het tijdschrift het na vier jaar niet meer kon
bolwerken, evenals Warnasarie en Lakschmi?
Over de oorzaken van Biring-Lala's ondergang heb ik niets
kunnen vinden. Wel heb ik de indruk dat je het einde al gedurende
het laatste jaar hebt kunnen zien aankomen. De laatste jaargang
bevat veel minder bijdragen dan de eerste jaargangen, hoewel dat
kleinere aantal wel gecompenseerd wordt door de lengte van de
bijdragen: het totaal aantal bladzijden van elke aflevering is ongeveer gelijk gebleven. Er staan vrijwel geen gedichten meer in. Het
laatste halfjaar verschenen er ook geen advertenties meer in de
Java-Bode. Zag men het einde al naderen, maar was men aan de
intekenaren verplicht de laatste jaargang vol te maken?
Waarschijnlijk golden voor Biring-Lala's ondergang dezelfde oorzaken als voor de kwijnende toestand van de Indische letterkunde
in het algemeen. Deze kwestie heeft in de loop der tijd verschillende
mensen beziggehouden, zowel tijdgenoten als personen uit latere
tijd. Zij kwamen tot de volgende conclusies: er heerste in Indië een
grote onverschilligheid ten aanzien van literatuur, eigenlijk ten
aanzien van geestelijke zaken in het algemeen. Men hechtte teveel
aan het stoffelijke en materiële, men wilde snel veel geld verdienen
om zo een leven vol weelde te kunnen leiden. Er werd weinig
gelezen, ook ten gevolge van de geringe intellectuele ontwikkeling.
Als men al iets aan letterkunde deed was dit een vrijetijdsbesteding,
geen professionele bezigheid. Hier hing waarschijnlijk ook het
veelvuldig voorkomen van pseudoniemen en initialen als onder-
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tekening van een letterkundig produkt mee samen. Men wilde niet
als schrijver bekend zijn, het had geen aanzien. Bovenstaande werd
o.a. door drie redacteuren van Warnasarie, G.G. Kool, Tollens en
F.J.H. van Deinse, aangevoerd ter verklaring van het moeizame
voortbestaan van het jaarboekje. 9 Een andere factor zou het
vlottende karakter van de Indische samenleving zijn, het steeds
weer gaan en komen van mensen. 10 Redacteuren en medewerkers
konden plotseling vertrokken zijn of overleden. Dit gold ook voor
de lezers. Daarnaast speelden waarschijnlijk moeilijkheden van
meer technische aard een rol. Het toch al geringe aantal drukkerijen
kampte regelmatig met gebrek aan materiaal, zoals papier, matrijzen en lettertypen, en met gebrek aan goed personeel." Dan was
er nog de concurrentie van ingevoerde Nederlandse uitgaven,
vooral almanakken. Deze waren vaak mooier uitgevoerd en hadden een betere inhoud, voor ongeveer dezelfde prijs.l2
De inhoud
Je treft in Biang-Lala poëzie en proza aan. Het aantal gedichten is
in de minderheid. Veel poëzie heeft een moralistische strekking.
Andere genres zijn liefdesgedichten, lofzangen, o.a. op Indië,
klaagzangen, heimweepoëzie en grappige gedichten.
Het grootste deel van de inhoud wordt ingenomen door proza.
De prospectus uit 1852 kondigde de toekomstige lezer al aan wat
voor soort proza hij kon verwachten: verhalen en novellen van
romantische en geschiedkundige aard, reisbeschrijvingen, typen,
levensbeschrijvingen, belangrijke rechtsplegingen enz. Van al deze
genres is minstens één vertegenwoordiger in het tijdschrift terug te
vinden. Het best vertegenwoordigd zijn de al dan niet geschiedkundige novellen en verhalen. Zoals ik eerder al zei zijn dat vaak
spannende verhalen, vol romantiek en geweld. Een vrij groot deel
van deze verhalen staat op naam van Ritter.
In een aantal gevallen gaan de verhalen vergezeld van een
inleiding, waarin het doel dat de schrijver met zijn verhaal nastreeft
uiteengezet wordt. De schrijver wil met zijn verhaal iets aantonen
of kennis verspreiden. Voorbeelden hiervan zijn twee verhalen
waarin de schrijver de gevolgen wil laten zien van het slecht
behandelen van slaven. In beide verhalen wordt een wrede meesteres vermoord door haar slaven. Volgens de inleiding tot één van
de twee verhalen, 'De arme Rosetta', waren het vooral vrouwen
die zich misdroegen tegenover hun slaven, en dan vooral in Indië
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geboren en opgevoede vrouwen. Een gebrekkige opvoeding plus
verveling zou hiervan de oorzaak zijn.13
In een ander verhaal wordt op geromantiseerde wijze verslag
gedaan van een muiterij van inheemse recruten, waarbij de Nederlandse officieren aan boord zich zeer moedig gedragen hadden.
Hieraan wil de schrijver algemene bekendheid geven.14
Rob Nieuwenhuys spreekt in dit verband van het nuttigheidsprincipe in de Indische letterkunde. 15 Literatuur had niet zozeer
betekenis als zodanig, maar was een aangenaam middel tot kennisoverdracht. Men gebruikte literatuur om een doel te bereiken dat
buiten de literatuur zelf lag. Zoals gezegd gaf men dat doel soms
expliciet in een inleiding bij het verhaal aan. Ritter heeft in zijn tijd
ook over dit verschijnsel geschreven. In het voorwoord tot één van
zijn verhalenbundels, uit 1861, schrijft hij dat er omstreeks 1835
een letterkundige beweging was ontstaan met als doel het verspreiden van kennis over Indië. Hijzelf wilde hier ook aan meewerken.
Hij schrijft:
Afgaande op mijne, toen reeds veeljarige ondervinding,
waagde ik het ook mij in de rij dier Schrijvers te plaatsen en
koos meer bepaald tot doel de vermeerdering der kennis
van de zeden en gewoonten der bewoners, van welken
landaard ook, van den Indischen Archipel.
Ik schetste die in tafereelen, geheel op waarheid gegrond,
uit de oude geschiedenis of overleveringen geput, of door
mij zelven gekend en ondervonden, wikkelde die, om ze te
aangenamer te doen lezen, in een romantisch kleed, en de
bijval, dien mijne, op den titel dezes vermelde werken
zoowel in Indië als in Nederland mogten verwerven, heeft
mij tijd en moeite, daaraan ten koste gelegd, ruimschoots
beloond. 16
Het langzaam binnendringen van de Romantiek zou een kentering
in het nuttigheidsprincipe teweegbrengen. Het romantische verhaal
zelf wordt belangrijker dan het doel dat men er mee nastreefde. Dit
is in Biring-Lala al te merken.

De lezers
Tot mijn verrassing trof ik een lijst van intekenaren aan. Deze bood
een goede gelegenheid om het lezerspubliek van Biring-Lala aan
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een nader onderzoek te onderwerpen. Hoewel een intekenlijst
voor meer vragen van belang kan zijn – denk bijvoorbeeld aan een
onderzoek naar de rol van leesgezelschappen en boekhandels bij de
verspreiding van boeken – heb ik me tot twee vragen beperkt: de
vraag naar de geografische verspreiding van Bidng-Lala en de vraag
naar de spreiding over beroepsgroepen van de lezers van BidngLala."
De intekenlijst bevat in totaal 539 namen en is ingedeeld in
residenties. Absoluut gezien kwamen de meeste intekenaren uit
Batavia, 269 in getal, gevolgd door Soerabaya en Pasoeroean met
respectievelijk met respectievelijk 33 en 30 intekenaren. De Buitengewesten leverden het kleinste aantal: 44 in totaal. Java, zonder
Batavia, was goed voor 219 intekenaren. Maar ook relatief stond
Batavia aan de top. Kijk je naar de verdeling van de Europese
bevolking over Indië, dan woonde 18% in Batavia, 60% op de rest
van Java plus Madoera en 22% in de Buitengewesten.'S
Hoe zou je deze uitkomsten kunnen verklaren? Ten eerste zat
men in Batavia dicht bij het vuur: men kende de redacteuren en
uitgevers misschien persoonlijk en wist zodoende wat meer waar
men aan toe was. Verder speelde het culturele leven zich vooral in
Batavia af. Er waren hier meer mensen die belangstelling voor dit
soort zaken hadden. Men woonde dichter bij elkaar en zag elkaar
dus meer dan op een eenzame bestuurspost ergens op Timor en kon
elkaar zodoende meer beïnvloeden om in te tekenen op Bidng-Lala.
De mond-tot-mond reclame kon haar werk doen. Een reden is
misschien ook dat het tijdschrift voor inwoners van Batavia goedkoper was dan voor mensen van daarbuiten, waarschijnlijk vanwege de verzendkosten. Een inwoner van Batavia betaalde f 12,00
voor een abonnement, terwijl de kosten voor mensen die buiten
Batavia woonden f 15,00 bedroegen.
Zes intekenaren waren uit Nederland afkomstig. Dit waren op
één na ofwel redacties van kranten en tijdschriften, ofwel familie
van Tollens en Ritter. Die ene was misschien een oudgast die het
land nog niet kon vergeten.
Voor mijn onderzoek naar de beroepsgroepen waartoe de lezers
van Bidng-Lala behoorden heb ik gebruik gemaakt van de Almanak
van Nederlandsch-Indië. In deze almanak, die elk jaar van regeringswege werd uitgegeven, zijn alle Europeanen die in Indië woonden
opgenomen, voorzover ze in overheidsdienst waren, met vermelding van hun beroep. 19 De groep Europeanen die niet in overheids108

dienst of in het leger werkzaam was is dus niet in de almanak terug
te vinden. Verder worden er ook geen vrouwen in de almanak
vermeld, terwijl er drie keer een vrouw expliciet genoemd wordt
op de intekenlijst. Dit laatste wil waarschijnlijk niet zeggen dat
Biang-Lala niet door meer vrouwen gelezen werd. Ze lazen het blad
waarschijnlijk wel, maar hun echtgenoot had zich geabonneerd. In
het voorwoord van de redactie aan het begin van het eerste
nummer wordt ook over de 'heeren intekenaren' gesproken.
Het is duidelijk dat er geen al te vergaande conclusies uit dit
onderzoekje getrokken kunnen worden. Toch lijkt het mij aardig
hieronder een overzicht te geven van de beroepen die door de
lezers van Biang-Lala uitgeoefend werden.
Van 286 mensen heb ik een beroep gevonden. Deze beroepen
zijn in een aantal groepen te verdelen:
– Het leger. Hierbij gaat het uitsluitend om officieren, 40 in getal.
Door de lagere rangen werd Biang-Lala waarschijnlijk ook gelezen, althans er staan vier militaire kantines op de lijst en één keer
is er ingetekend als 'gezamenlijke militairen'.
– Het onderwijs. Deze groep, negen personen in totaal, wordt
vooral gevormd door de onderwijzers aan de Gouvernements
lagere scholen.
– De rechterlijke macht. De functies binnen deze groep variëren
van deurwaarder tot Raadsheer van het Hooggerechtshof, 24 in
totaal.
– Kerkelijke functies. Deze groep bestaat uit vier predikanten, één
bisschop en een zendeling.
– Het bestuur. Dit is de grootste groep. Hierin vind je o.a. een
gouverneur, vijf residenten, dertien assistent-residenten, drie
leden van de Raad van Indië en zo'n vijftig kommiezen.
Om op grond van deze gegevens iets te zeggen over de mate waarin
bepaalde beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn onder de intekenaren van Biang-Lala is informatie over de totale beroepsbevolking
in Indië nodig. Over het geheel genomen krijg je de indruk dat vrij
veel intekenaren uit de hogere lagen van de Europese maatschappij
in Indië kwamen. Voor verdergaande conclusies hierover zijn
gegevens nodig over de inkomens en de daarmee samenhangende
maatschappelijke posities. Ik heb hier slechts een verkenning
willen geven van de mogelijkheden die deze intekenlijst biedt.
De intekenlijst geeft ook een indicatie over de oplage van BiangLala. Minstens 539 exemplaren moeten er van de persen gekomen
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zijn. In bijna alle advertenties die voorafgaande aan het verschijnen
van een nieuwe aflevering in de Java-Bode verschenen, werden
oude afleveringen, per drie gebonden, aangeboden. Hoeveel dat er
precies waren wordt niet vermeld, het ging steeds om 'enkele'
exemplaren. Een oplage van tussen de 550 en 600 exemplaren zal
niet ver bezijden de waarheid zijn. Vergelijk hiermee de oplage van
Warnasarie zoals J.W.A. de Koning die vermeldt in zijn onderzoek
naar Warnasarie en Lakschmi: in 1848 en 1849 zijn er 600 exemplaren van dit jaarboekje verkocht.20

De Indische maatschappij
De inhoud van Biang-Lala maakt het mogelijk een beeld te krijgen
van de Indische maatschappij, zoals die gezien werd door het
Europese deel van de bevolking. De medewerkers van het tijdschrift
behoorden immers tot de Europeanen. Veel bijdragen spelen zich
af in Indië, zowel onder het Europese deel van de bevolking als
onder andere bevolkingsgroepen, zoals de inheemsen en de Chinezen.
Ik noem hieronder een aantal facetten van de Indische maatschappij waarvan het mogelijk is uit Biang-Lala een beeld te krijgen.
De verschillende bevolkingsgroepen: wat is het beeld dat de
schrijver van hen heeft? Hoe ziet het vrouwbeeld eruit, zowel wat
betreft Europese als niet-Europese vrouwen? Hoe dacht men over
de slavernij, een zeer actueel onderwerp toen, omdat besloten was
tot afschaffing in 1860. Het onderwijs en het kolonialisme zijn twee
andere voorbeelden. Men moet hierbij wel in het oog houden dat
vrije meningsuiting officieel niet bestond in Indië. Over politiek
geladen zaken zul je dan ook geen negatieve oordelen vinden of
heel indirect. Dit laatste bijvoorbeeld door een verhaal in het
verleden te situeren, zodat de schrijver zich daarachter kon verschuilen.
Ter illustratie wil ik een paar facetten hier behandelen. Om te
beginnen de verschillende bevolkingsgroepen. De Chinezen zijn in
de loop der tijd altijd een groep geweest die met gemengde
gevoelens bekeken werd in Indië. Perioden van acceptatie werden
afgewisseld met perioden van vervolging en uitsluiting. In BidngLala komen ze er niet zo best van af. Vaak zijn het kleine
handelaars, soms ook opiumpachters en landbouwers. Altijd zijn ze
ijverig en ze brengen het vaak erg ver. Daar staat tegenover dat ze
ook wreed en oneerlijk kunnen zijn, getuige het volgende citaat:
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Dat die regtspleging [van de Chinezen], geschoeid op hunne
eigene vaderlandsche zeden en gebruiken, uiterst wreed is
en kort, zonder aanleiding te geven tot langwijlige processen, behoeft wel geen betoog voor hen, die eenigszins het
karakter der chinezen kennen.2'
Dit naar aanleiding van een verhaal waarin een Chinees, die als
straf voor diefstal al beide oren mist, levend ontvleesd wordt als hij
iemand neergestoken heeft om deze te beroven. In een ander
verhaal zijn het 'aartsbedriegers, wien niets heilig of dierbaar is als
geld en beestelijke genietingen'.22
Het volgende citaat laat een mening zien over vier bevolkingsgroepen tegelijk:
[...] want buitensporigheden van allerlei aard, treft men
slechts aan bij hen [Javanen], die langen tijd hebben
verkeerd met Europeanen, die overal, waar zij, met hun
verlichting verschijnen, de leer der zedigheid en ingetogenheid prediken, maar die deugden zelven zelden uitoefenen;
met Chinezen, [...] meesters in den wellust en bloedzuigers
van den Javaan [...] en met Arabieren, die fanatieke
onverdraagzamen, die, in weerwil hunner gedurige ablutien en het woord Haram! (zondig) op de lippen, tot de
onreinste schepselen behooren, en wier oogen van vuile
begeerte schitteren, bij het vooruitzigt van den onnoozelen
Javaan [...] het weinige, dat hij bezit, met zijne roofzuchtige klaauwen, naar zich te schrapen.23.
Dit ter verontschuldiging van de Javaan, hij kan ook niet helpen
dat zijn slechte kanten altijd zo naar voren komen.
Evenals de Chinezen krijgen ook de Javanen, of meer in het
algemeen de inheemsen, vooral slechte eigenschappen toebedeeld,
zoals wraakzuchtigheid. Een voorbeeld hiervan is het verhaal over
Kapitein Jonker. Ondanks vele goede eigenschappen bezat deze
kapitein er één,
die hem, even gelijk al zijnen landgenoten, eigen was en
wel in hem gelaakt mogt worden. Achtte hij zich door
iemand beleedigd, zijne wraakzucht kende geene grenzen
en verzoening was even onmogelijk voor hem, als die
beleedigingen te vergeten.24
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Kapitein Jonker, hoofd van de Kampong Ambon bij Batavia, werd
door de bevelhebber van de legermacht in Indië beledigd en
probeerde wraak te nemen op hem en op alle andere christenen
door het kasteel van Batavia aan te vallen. Hij werd echter door
een legermacht uit Batavia verslagen.
Verder is de Javaan traag en onverschillig. Hierdoor werd hij
gemakkelijk het slachtoffer van de sluwe Chinezen:
In hoeverre nu het aanwezig zijn van zulk een groot aantal
Chinezen in die landstreek, den minder geslepenen, minder
werkzamen en vrij wat onverschilliger Inlander nuttig en
zijne belangen bevorderlijk is, willen wij liefst niet aanvoeren, dan twijfelen er niet te min hard aan, dat hij er wel
ooit rijker onder zal worden.25
Domheid, lichtgelovigheid, zedeloosheid en misdadigheid besluiten
de rij. Echter, er zijn ook positieve geluiden te horen:
0 eenvoudige, zoo dikwerf [.. .] miskende Javaan! gij
maakt ons, Christenen, die met die pligten beter bekend
zijn, maar dezelven helaas! zoo weinig uitoefenen,
beschaamd. Ja waarlijk! hoe meer wij u in uw wezenlijk
karakter leeren kennen en uwe levenswijze met zorg willen
bespieden, hoe meer deugden wij in u ontdekken, die het,
dikwijls zoo onbillijk tegen u opgevat vooroordeel, moeten
doen wegvallen! 26
In het Tijdschrift voor Ne ed rlands Indië heb ik één van de weinige
recensies over Biang-Lala gevonden. Deze is slechts gewijd aan één
bijdrage uit het tijdschrift, namelijk de 'Zamenspraak tusschen den
Heer R. en Mevr. M. te A.'. 27 De recensent noemt deze weergave
van een gesprek, gevoerd in een mengelmoesje Maleis en Nederlands, een `zeer aardige karikatuur' van de Indo-Europese klasse.
Dergelijke karikaturen trof je in die tijd meer aan, met als doel de
Europeanen te amuseren ten koste van deze groep mensen. Dit was
ongetwijfeld ook de bedoeling in Biang-Lala. Naast de 'Zamenspraak' is er nog een soortgelijke bijdrage te vinden in het tijdschrift.
Als laatste een geheel ander facet van de Indische samenleving, het
concubinaat. Hierover wordt heel weinig gezegd in Biang-Lala,
hoewel het indertijd een heel normaal verschijnsel was in Indië.
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Veel Europeanen leefden samen met een inheemse huishoudster.
Eén, vrij uitgebreid, citaat ben ik toch tegengekomen. Het is van
Ritter. Hij voert een jonge Europeaan ten tonele, die nog niet wil
trouwen en die zich nu 'huishoudelijk, a la mode du paijs, met eene
eerste vrouwelijke bediende behielp', zoals Ritter schrijft. Dan gaat
hij verder:
Onze lezers ergeren zich niet, dat wij dit teeder punt
aanroeren. Wij treden in geene uiteenzetting van het
berispelijke of onberispelijke dier levenswijze; wij verdedigen haar niet, evenmin als wij haar prijzen of willen
aanmoedigen, maar bepalen ons slechts er bij, een greep te
doen in het gewone leven en, dat te schetsen wat sedert
onheugelijke jaren in Indië heeft bestaan, nog bestaat en
niet ligt uitteroeijen zal zijn, zoo lang de dure levenswijze,
de zucht naar praal en pracht, in beide geslachten, helaas!
zoo sterk ontwikkeld en zelden in evenredigheid staande
tot het inkomen, dat ze bestrijden moet, groote hinderpalen
tot het aangaan van huwelijken opleveren, of wel het
bekende:
Arm en nedrig is mijn hutje,
Maar de liefde woont er in, –
door opregt minnende harten daar niet in practijk wordt
gebragt.28
Ik hoop hiermee in het kort een indruk te hebben gegeven van het
letterkundig tijdschrift Biang-Lala en tegelijk iets getoond te hebben
van het literaire bedrijf in het Indië van rond 1850.
Hoewel de literaire betekenis van Bidng-Lala gering geweest is
was het toch een opmerkelijk initiatief van de schijnbaar onvermoeibare Tollens en Ritter. Helaas is ook dit initiatief geen lang
leven beschoren geweest.
Je zou dit onderzoek kunnen uitbreiden door andere tijdschriften
en kranten erbij te betrekken. De rubrieken 'mengelwerk' in
bijvoorbeeld het Tijdschrift voor Neêrlands Indië en de Kopiist leveren
ongetwijfeld bruikbaar materiaal. Advertenties van boekverkopers
in verschillende kranten kunnen van belang zijn om te weten te
komen wat er in Indië zoal aan leesbaars werd aangeboden. Een
onderzoek naar leesgezelschappen is waarschijnlijk eveneens de
moeite waard. De eerder genoemde J.W.A. de Koning heeft een
onderzoek gedaan naar Warnasarie en Lakschmi, vergelijkbaar met
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mijn onderzoek naar Biring-Lala. Uit de gegevens, die op deze
manier te verkrijgen zijn, moet het mijns inziens mogelijk zijn het
letterkundig leven in het Indië van het midden van de negentiende
eeuw in kaart te brengen en hiervan een samenhangend beeld op
te bouwen.
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De 'Indische' bijdragen in
Bing -Lala. Een documentatie
GERARD A. NAGELKERKE

Gedurende de vier jaar dat Biring-Lala het licht zag, werden er in totaal
166 bijdragen in gepubliceerd, bestaande uit literair proza en poëzie,
reisverhalen, verhandelingen over land- en volkenkunde en historische
schetsen. Daarnaast verschenen er 23 afleveringen van de rubriek 'Mengelingen en anecdoten'. Van de in het tijdschrift opgenomen stukken
heeft een deel betrekking op Indië, een ander deel niet.
Als een complement op het artikel van Inge Tromp drukken we
hieronder een documentatie af van de 'Indische' bijdragen in Biring-Lala,
samengesteld door Gerard A. Nagelkerke (bibliograaf bij het KITLV,
Leiden). De lijst is alfabetisch op auteursnaam of hoofdwoord gerangschikt. De 'Mengelingen en anecdoten', hoewel regelmatig Indische
situaties tot onderwerp hebbend, zijn niet in de lijst opgenomen. Voor een
volledige ontsluiting van de inhoud van Biring-Lala moge verwezen
worden naar de doctoraalscriptie (Vakgroep Nederlands, Rijksuniversiteit
te Leiden) van Inge Tromp, waarvan een kopie aanwezig is in de
bibliotheek van het KITLV.
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Militaire expeditie herleeft
in roman
Hoe De hongertocht (1936) van Madelon Székely-Lulofs
tot stand kwam
COCK VAN DEN WIJNGAARD

Ruim veertig jaar geleden verscheen van de hand van Madelon
Székely-Lulofs de roman De hongertocht, gebaseerd op de aantekeningen van onderluitenant Nutters, de commandant van de militaire colonne die in 1911 verdwaalde in de binnenlanden van
Sumatra. Aan de hand van een verslag van achttien getikte
foliovellen, een opstel van Nutters (geschreven twintig jaar na
dato) en haar eigen jeugdherinneringen schreef Madelon SzékelyLulofs een omvangrijke roman.
Kopieën van de oorspronkelijke patrouilleverslagen zijn bewaard
gebleven. Verdere informatie vinden we in een aantal brieven die
Madelon Székely-Lulofs schreef aan Herman Robbers, redacteur
van Elseviers Geillustreerd Maandschrift, waarin ze ingaat op het
schrijven van deze roman. Aan de hand van deze geschriften en
een gesprek van de heer M. Nutters, een zoon van de toenmalige
commandant, schets ik hoe de roman tot stand kwam, een roman
die door de Indische journalist H.C. Zentgraaff al voor het uitkomen
werd betiteld als 'een machtig brok sensatie'.
Op 28 augustus 1911 zendt kolonel Swart, militair commandant en
gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden, het volgende telegram aan de minister van koloniën, J.H. de Waal Malefijt:
Patrouille Meureudoe [...] commandant onderluitenant
Nutters [...] verdwaald by Pameuë [...] 28 dagen zonder
vivres [...] Door ter opsporing uitgezonden patrouilles
gevonden aan Kroeëng Mengenrintjing [Anoe] [...] Aan
uitputting overleden 9 inlandse minderen [en] tien dwangarbeiders en koelies [...] Geen wapens verloren [gegaan].
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Hiermee is een einde gekomen aan een rampspoedige expeditie in
de dan nog nauwelijks in kaart gebrachte oerwouden van Atjeh.
We zijn in de nadagen van de Atjehoorlog (1873-1914) en er wordt
veelvuldig gepatrouilleerd om de laatste groepjes opstandelingen
op te sporen en gevangen te nemen.
Pieter Nutters op ongeveer zestigjarige leeftijd

^
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Op 11 juli 1911 vertrekt er vanuit Meureudoe, een militaire
versterking aan de noordoostkust van Sumatra, een patrouille
onder commando van onderluitenant Nutters. De opdracht luidt te
patrouilleren in het stroomgebied van de Meureudoerivier en de
bende van Habib Moesa op te sporen. Reeds enkele dagen na
vertrek is de patrouille het spoor bijster. De mannen vorderen maar
langzaam in het zeer zware terrein. Het meegenomen voedsel is na
tien dagen op: al hongerend trekt de colonne verder. Uiteindelijk
wordt de uitgedunde colonne gevonden door een patrouille die
dagen naar de soldaten op zoek is geweest. Nutters mag van geluk
spreken dat zijn verzwakte patrouille de bende van Habib Moesa
niet tegen het lijf is gelopen.
Hoewel zijn superieuren vinden dat Nutters niet naar behoren
heeft gehandeld, wordt de commandant niet van zijn functie
ontheven. Wel wordt hij na een jaar overgeplaatst. Zijn positie is
echter omstreden geworden. Daarom besluit hij nog datzelfde jaar
de actieve dienst te verlaten.
Voor zijn gevoel heeft Nutters gefaald. De tocht met zijn dramatische verloop laat hem niet meer los. Vergeten is zijn rampspoedige
patrouille nooit. De hongertocht van Nutters is de militaire handboeken ingegaan als voorbeeld hoe het niet moet. Nog in 1925
rakelt de Indische journalist Zentgraaff oud zeer op door in het
Soerabaiaans Handelsblad te schrijven dat Nutters niet voor zijn taak
was berekend.
Na twintig jaar wil Nutters zich rehabiliteren. Op zijn verzoek
krijgt hij van de legerleiding alle rapporten en documenten. Van
hogerhand heeft men geen bezwaar tegen publikatie van een boek
over een patrouilletocht die dan al de geschiedenis is ingegaan als
`de hongertocht'. In korte tijd schrijft Nutters een verhaal over het
gebeurde. Erg tevreden over het resultaat is hij niet. Een bevriende
boekhandelaar raadt Nutters aan om het werk uit handen te geven
aan iemand die literaire kwaliteiten heeft. Nutters volgt dit advies
op. Zijn keuze valt op Madelon Székely-Lulofs, van wie hij een
aantal Delische romans kent.

Open brief
In een open brief, gericht aan Commandant N., die de schrijfster
laat afdrukken in de eerste twee drukken van De hongertocht en die
helaas niet is opgenomen in recentere uitgaven, lezen we hoe
Madelon Székely-Lulofs in het bezit komt van alle stukken:
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Ik zal het nooit vergeten, commandant [...] Ik stond voor
het raam en zag de postbode komen, hij kwam op zijn fiets
en zijn cape fladderde als een bolgeblazen zeil om hem
heen. Hij zag er onheilspellend uit: een zwarte, fladderende
figuur in den triesten, neveligen herfstmiddag.
Hij reikte mij een groot pak aan. Het was een zwaar pak:
documenten, kaarten, een beduimeld bruin boek, een
zwarte portefeuille met groene bandjes dichtgestrikt. Er was
ook een brief bij, een brief van u, commandant. Ge vertelde
me over uw mislukte poging den hongertocht op papier te
brengen en ge zond me alle materiaal toe. De portefeuille
was een dienstportefeuille, – hoe vaak heb ik die zien liggen
op de schrijftafel van mijn vader, die bestuursambtenaar
was!
Verderop in de brief zegt Madelon Székely-Lulofs dat ze eerst niet
wist wat ze met het materiaal moest beginnen. Dat er echter ook
dingen in voorkwamen die haar fantasie boeiden. Woorden als
vivres, bivaks en patrouille, wat 'raakte aan mijn jeugdherinneringen'. We mogen veilig aannemen dat de jeugdherinneringen er in
dit geval meer toe doen dan de fantasie van de schrijfster. Het
oeuvre van Madelon Székely-Lulofs overziende, kunnen we constateren dat vrijwel alles wat ze heeft geschreven berust op (eigen)
ervaringen en waarnemingen. Een roman als Het laatste bedrijf
(1937), waarvan een groot deel op fantasie lijkt te berusten, is dan
ook direct het minst van haar werken.
Als Madelon Székely-Lulofs het pakket van Nutters krijgt, wonen
zij en haar (eveneens schrijvende) Hongaarse echtgenoot al drie
jaar in Boedapest. Met vereende krachten vertalen zij een groot
aantal Hongaars romans in het Nederlands. Haar ervaringen als
plantersvrouw op de rubberplantages van Sumatra, waar ze twaalf
jaar verbleef, heeft ze verwerkt in Rubber (1931), Koelie (1932),
Emigranten (1933) en De andere wereld (1934). Haar boeken worden
in vele talen uitgegeven en op dat moment is de schrijfster dan ook
een (internationale) beroemdheid. Desondanks zijn de inkomsten
van het echtpaar Székely niet altijd toereikend voor hun leefwijze.
Ze leven in Boedapest op grote voet.
Na het schrijven van de hierboven genoemde werken over het
plantersleven zijn de Indische herinneringen voorlopig uitgeput.
Wat de schrijfster resten, zijn de gebeurtenissen uit haar jeugd.
Deze zal ze verwerken in De hongertocht. In de inleiding van haar
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laatste in boekvorm gepubliceerde roman, Tjoet Nja Din (1948)
schrijft Madelon Székely-Lulofs over haar jeugd:
[...] ik ben in Indië geboren en heb leren lopen in
Meulaboh, [...] En toen wij daar weggingen, uit Meulaboh,
mijn vader ternauwernood hersteld van een Atjehse dolkstoot in de buik, opgedaan bij een nachtelijk gevecht om
een huis vol rebellen, toen moet ik, onbewust, in mij
meegenomen hebben die hele na-sfeer van de Atjeh-krijg,
de fantomen van soldaten en gewonden en gekettingde
gevangenen, de wéérgalm van een schildwachtroep, van
een hoornsignaal [...]
De eerste drie hoofdstukken van De hongertocht, waarvan het eerste
in een iets andere vorm onder de titel 'Het schot' in 1935 in De Gids
is gepubliceerd, gaan vooraf aan de beschrijving van de eigenlijke
patrouille. Ze dienen ter introductie van de hoofdpersonen en
geven de lezer iets mee van de sfeer in een militair bivak aan het
begin van deze eeuw. Om dit te bereiken heeft de schrijfster
herinneringen en verhalen uit haar vroegste jeugd verweven met
verhalen en anekdotes van Nutters. Ze doet er twee jaar over om
van het materiaal dat haar ter beschikking staat een roman te
maken.

Tekst en werkelijkheid
Op 22 november 1933 schrijft Madelon Székely-Lulofs aan Herman
Robbers dat ze bezig is met een Atjehroman. Ze is, zoals ze zelf zegt,
het terrein aan het verkennen en verwacht dat het een moeilijke
klus zal worden, want Nutters heeft haar gevraagd zijn gemaakte
fouten aanvaardbaar en begrijpelijk te maken:
Het zal een ontzettend moeilijk werk worden, dat heb ik
wel in de gaten. Want de oorspronkelijke opgave is: aan te
geven, dat de leider van die patrouille toch niet zomaar de
blaam kon worden aangewreven, van het mislukken van
die patrouille, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien.
Daarbij hééft hij natuurlijk fouten gemaakt, dus een regelrechte verdediging schrijven tégen de officieele militaire
rapporten in, dat gaat niet en wil ik ook niet en ... mag ik
ook niet.
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Dat ze niet de illusie heeft dat Nutters tevreden zal zijn met het
resultaat blijkt uit het volgende:
Ik denk dat ik nog het ergst op mijn kop zal krijgen van die
Nutters die zichzelf wel niet heldhaftig genoeg zal vinden
en tegenover alle nijdasserige generalen waarschijnlijk de
eerste zal zijn om mij de das om te doen.
Wat ze ook lastig vindt, is dat het een ware gebeurtenis betreft
waarvan de betrokkenen nog in leven zijn. Ze heeft het gevoel dat
als ze een stap naast de werkelijkheid zet, ze meteen terecht wordt
gewezen door degenen die vinden dat Nutters wel schuldig is. Een
derde probleem voor haar is dat de liefde vrijwel ontbreekt. 'Dat is
net als een toneelstuk zonder prima donna!', schrijft ze.
Het schrijven van De hongertocht neemt meer tijd in beslag dan bij
de voorgaande romans het geval was. Het werk verschijnt in 1936.
Dat het echtpaar Székely in deze tijd enigszins in geldnood verkeert,
blijkt uit een opmerking van Madelon Székely-Lulofs in een brief
aan Herman Robbers. Ze schrijft hem dat ze hoopt dat ondanks de
eerste slechte kritieken 'die lamme hongertocht' toch verkoopt en
dat ze zich voorlopig alleen verontrust over de prijzen bij de
kruidenier.
Al voor de publikatie van De hongertocht is er tumult, omdat H.C.
Zentgraaff, de Indische journalist met wie Nutters eenmaal
bevriend was, in de Javabode tekeer gaat als de roman alleen nog
maar wordt aangekondigd. Hij noemt de prospectus een bombastisch stuk en zegt dat de lezer weer een machtig stuk sensatie boven
het hoofd hangt.
Als de roman in 1936 verschijnt, krijgt hij veel aandacht van de
pers. De kritieken zijn af heel lovend af bijzonder negatief. Het lijkt
wel of er geen middenweg bestaat. De recensie van C.J. Kelk,
bijvoorbeeld, staat bol van superlatieven. Hij vindt het een zeer
indrukwekkend, prachtig sterk en beheerst geschreven boek,
waarin mevrouw Székely-Lulofs haar meesterschap toont in de
beschrijving van de Indische natuur.
In alle kritieken wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het
werk fictioneel is. J. Greshoff noemt De hongertocht 'iets raars tussen
literatuur en werkelijkheid'. Ter Braak stelt in zijn recensie dat een
journaal iets anders is dan een roman. Waarmee hij wil zeggen dat
het waarheidsgehalte van het boek buiten discussie staat. Dit is
natuurlijk maar gedeeltelijk waar. Wie De hongertocht leest als een
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roman, zonder iets van de achtergronden te weten, kan alleen een
oordeel vellen over de literaire waarde van dit werk. Nutters wilde
echter dat het ware verhaal van zijn rampexpeditie opgeschreven
werd en ook Madelon Székely-Lulofs vestigt er de nadruk op dat
het om een waar gebeurde geschiedenis gaat door er in een
nawoord expliciet op in te gaan hoe zij aan haar informatie is
gekomen.
Een deel van het materiaal dat Madelon Székely-Lulofs heeft
gebruikt, is boven water gekomen; naast reeds genoemde brieven
aan Herman Robbers en de patrouillerapporten bestaan er afschriften van de telegrammen die over deze zaak naar Nederland zijn
verzonden.
Het patrouilleverslag van Nutters is gedetailleerd, zakelijk en
goed leesbaar. Ter illustratie hiervan volgen hieronder zijn aantekeningen van 20 juli 1911, de tiende dag. De colonne, die maar voor
tien dagen voedsel met zich mee heeft genomen, dwaalt dan al
geruime tijd rond.De gids heeft nog geen enkele bruikbare aanwijzing gegeven. Nutters constateert dit trouwens op de derde dag al
en noteert daar droog: 'Vanuit Glé-Bleuë beweerde de gids geen
weg meer te weten, alleen werd door hem de Peuët-Sagoë [een
berg] aangewezen, die dan ook duidelyk zichbaar was.' Op 20 juli
lezen we:
De helling omgetrokken, daarna in Z.O. richting gedaald.
De uitlooper werd op een gegeven oogenblik zoo steil, dat
van dalen geen sprake meer was. Wederom naar boven
geklommen, hetgeen langs steile rotsoevers met levensgevaar gepaard ging. Na ongeveer 3 uur geklommen te
hebben werd wederom een gelegenheid gevonden in Z.O.
richting te dalen, totdat wy op een gekapt voetpad kwamen,
waarop valboomen waren geplaatst. Even tevoren was een
valboom naar beneden gevallen, doch was gelukkig tusschen de voorste manschappen gevallen, alleen de Eur.
serg. de Ridder No. 52228 werd onbeduidend verwond aan
den knie. Uiterst voorzichtig werd nu vooruitgegaan en de
voorste manschappen erop gewezen goed uit te kyken naar
de gespannen rottan.
Eenige Atjesche koelies waren door my aangewezen voor
de troep te loopen en op te letten naar de geplaatste
valboomen. In verband met de valboomen vermoedde ik,
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in de richting van een bewoonde streek te zyn, alhoewel
valboomen nu en dan 3 a 4 dagen van bewoonde oorden
geplaatst worden. Het gekapte voetpad werd gevolgd, doch
leidde naar het N. en hield op een gegeven oogenblik op;
verder kapsel werd niet meer gevonden. Na in Z.O. richting
te hebben gekapt, werd een kroeëng aangetroffen, die
eveneens in voornoemde richting stroomde, aan deze
kroeëng werd het bivak betrokken. Den gids en nog eenige
andere koelies (Atjesche) werden gevraagd, wat zy dachten
omtrent de geplaatste valboomen en hoever een bewoonde
streek kon zyn. De Atjesche koelies wisten hieromtrent
niets . mede te deelen. Pawang Meureudoe [de gids]
beweerde ongeveer 5 dagen en dat we ons bevonden aan
de Kr. Peudada. Op deze nonsenspraat werd maar niet meer
ingegaan. Met de groepscommandant werd dien dag nauwkeurig de kaart nagegaan. Vermoed werd, dat wy ons
bevonden aan de Kr. Leupieëng, die later de Kr. Tengkeuëm
werd en derhalve naar Pameuë voerde. Ik besloot den
volgenden dag de Kr. te volgen en deelde den troep mede
dat zy uiterst spaarzaam met de vivres moesten zyn, daar
het niet te voorzien was wanneer wy Pameuë zouden
bereiken. De valboomen waren waarschynlyk geplaatst
door jagers op Rhinocerossen.
Eén van Nutters' superieuren plaatst hierbij de volgende kanttekening: 'Elk pad heeft toch twee richtingen, toen de eene niet goed
bleek, waarom de andere niet gegaan.'

Nutters contra Nyhbf
Met het nawoord van Madelon Székely-Lulofs moeten we voorzichtig zijn. Het is getiteld "Aan commandant N.', waarmee de
schrijfster in het midden laat of de 'N.' staat voor Nutters of voor
Nyhof. In De hongertocht heeft Madelon Székely-Lulofs namelijk
een belangrijke ingreep gedaan door de namen van de Europese
militairen te veranderen: Nutters wordt Nyhof, Heurlein wordt
Lederer en De Ridder wordt Scholten. Zij heeft het niet nodig
gevonden om de namen van de inlandse militairen te wijzigen.
Daar in het nawoord Nutters niet met naam wordt genoemd,
kunnen we niet uitsluiten dat hier, evenals in de eigenlijke roman,
fictieve elementen zijn verwerkt.
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In het nawoord geeft de schrijfster aan waarom Nutters na een
jaar is overgeplaatst: het inlandse hoofd dat betrokken was geweest
bij het werven van dragers voor de hongertocht, zou hem met de
dood hebben bedreigd. Zover mij bekend, zijn er geen bronnen die
dit bevestigen. Tevens tekent Székely-Lulofs Nutters als iemand die
na de bewuste expeditie avond in avond uit over de gebeurtenissen
zit te tobben.
De heer M. Nutters, de jongste zoon van Pieter Nutters, verklaarde dat zijn vader een hardwerkende, levenslustige man was
die pas na zijn pensionering in het verleden is gedoken. Het één
sluit het ander niet uit, maar we moeten op onze hoede zijn. Het
is mogelijk dat de schrijfster aanvullende informatie heeft gekregen
van Nutters, omdat ze, maar alweer blijkens het nawoord, twee jaar
met hem heeft gecorrespondeerd. Ze schrijft echter ook dat ze aan
de feiten die ze kreeg, 'de omstandigheden zoals ik ze begreep' heeft
toegevoegd: 'Dezen mensch te confronteeren met de feiten en de
omstandigheden was mijn bedoeling met dit relaas, dat ontstond
uit de werkelijkheid van uw patrouilletocht en het verdichtsel van
mijn herinneringen en fantasie.'
Het door Nutters geschreven verhaal en de correspondentie
tussen Székely-Lulofs en Nutters is verloren gegaan. Er is echter
genoeg historisch materiaal bewaard gebleven om nog enkele
saillante overeenkomsten en verschillen op een rij te zetten. Het
biedt ons meteen een kijkje in de keuken van de schrijfster.
Verrassend is het te zien hoe nauwgezet zij de feitelijke gebeurtenissen op de voet volgt. Als voorbeeld een passage uit het rapport van
Nutters en daarna de hiermee corresponderende passage uit het
boek.
In het rapport van Nutters staat op 6 augustus 1911 het volgende
(Nutters heeft zojuist drie dwangarbeiders weggestuurd om hulp te
gaan zoeken) :
Even daarna vervoegde zich by my de inl. korp. Toegono,
die my vroeg om met 6 militairen vooruit te mogen gaan,
teneinde redding te halen. Hy beweerde zich sterk te
gevoelen, ook de 6 inl. fuseliers die met hem mede zouden
gaan. Hierin kon ik niet dadelyk besluiten en dacht nog
eenige oogenblikken na: doch aangezien de nood zeer hoog
was en zeer zeker eerstdaags militairen zouden sterven,
tevens denkende aan het achtergebleven gedeelte onder
Serg. Heurlein, besloot ik dit toe te staan, hem op het hart
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drukkende uiterst behoedzaam te marcheeren in Z.W.
richting en by ontmoeting van een gampong of Atjehers,
hulp te vragen en zoo mogelyk vivres te doen opvoeren.
Hem werd f.30 mede gegeven, waarop genoemd korporaal
met 6 fuseliers vertrok. Tevens werd hem meegegeven myn
aantekenboekje vermeldende het bericht en tevens het
patrouille-rapport tot 6 augustus.
Even later werd my medegedeeld dat, behalve de drie
dwangarbeiders voornoemd, alle dwangarb. en Atj. koelies
gedrost waren.
In het boek vinden we de volgende passage die hierbij aansluit
(Nutters heeft zojuist twee dwangarbeiders er op uitgestuurd om
hulp te gaan halen):
Als hij zich omkeert en terug te gaan naar zijn tent, stuit hij
op Toegono.
'Tabeh toewan lit'nan, ik vraag vergiffenis voor myn
verzoek, maar ik en nog zes andere fuseliers voelen ons
sterk genoeg om ook hulp te gaan zoeken. De toewan
lit'nan heeft dit toegestaan aan Sandiman en Djamaloedin,
die maar gestraften zijn, toewan lit'nan zou het ook aan
ons, militairen kunnen toestaan.' Nyhof weifelt. Moet hij
zijn hele troep oplossen? [...]
Nyhof maakt een gebaar met zijn hand, hij denkt in
dezelfde seconde aan het lot van Lederer en de achtergeblevenen, aan de zieken hier, aan het feit dat Sandiman en
Djamaloedin tenslotte toch maar misdadigers zijn, dat het
woord van Toegono meer waard is dan dat van de gestraften, die reeds ontelbare ondeugdelijke eden gezworen
hebben op hun dood en hun leven, op hun profeten en hun
voorvaderen en zelfs op hun zaligheid hiernamaals.
'Ga dan maar!'
En zo vertrekt ook Toegono met nog zes anderen. De
commandant geeft hem dertig gulden, een bericht en zijn
notitieboekje mee, noemt hem het bivak van luitenant van
Bakel en drukt hem op het hart vooral te zorgen voor
onmiddellijke aanvoer van vivres.
Even na het vertrek van Toegono wordt Nyhof pijnlijk
getroffen door de ontdekking, dat alle Atjehse koelies en
alle overgebleven dwangarbeiders zijn gedrost.
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Spanning
De hongertocht is alleen al door de opeenvolging van verschrikkelijke
gebeurtenissen, een bijzonder spannend boek. Madelon SzékelyLulofs heeft de spanning nog in belangrijke mate verhoogd door
het mislukken van de tocht in het licht te stellen van het noodlot.
Ze is waarschijnlijk op het idee gekomen na het lezen van een
passage uit het rapport van Nutters, waarin hij beschrijft dat de
Atjehse koelies uit bijgeloof niet een bivak willen opslaan aan de
oever van een bergmeertje. Ook Nutters' superieur schrijft als
commentaar bij het patrouilleverslag van Nutters, dat bij de bevolking van Meureudoe het sprookje de ronde doet dat het meer
bevolkt wordt door hantoes (boze geesten) . Dit gegeven, het meer
met de hantoes, loopt als een rode draad door het boek. De
schrijfster breidt het sprookje uit tot een legende die zegt dat
'iedereen die het meer aanschouwt, verbijsterd en vertroebeld van
brein zal moeten dwalen tot hij uitgehongerd en ellendig omkomt'.
En om de ongelovigen onder ons mee te voeren in het noodlotsidee
schrijft ze dat er waarschijnlijk ook waarheid schuilt in deze
overtuiging, want:
Niets ontstaat uit niets, ook legenden en bijgeloof niet. [...]
Er zijn heel zeker in vroeger tijden, voor het ontstaan van
de boze geesten, zeer vele woudlopers, harszoekers en
wildjagers aan de oevers van dit meer in een bergkloof op
de westerhelling van de Peuët Sagoeë beland, waarna zij
geen uitweg meer hebben gevonden uit dit ravijn en
dwalend en dolend zijn verhongerd tussen de woeste
bergkammen en kloven.
Op de zevende dag van de patrouilletocht komt de groep na een
moeizame afdaling bij het meer aan. De volgende ochtend vertrekt
ze weer, na eerst een inscriptie in een boom aangebracht te hebben.
In de roman lezen we dan:
Twee brigadiers van Meureudoe van 17/18 juli 1911 alhier
gebivakkeerd.
Dit is de laatste uitdaging aan de hantoes.
En nu komen de hantoes aan de beurt.
En inderdaad, vanaf dat moment krijgt de patrouille tegenslag na
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tegenslag. Het duurt dagen eer de groep het ravijn uit is. Nyhof
gelooft niet aan 'die onzin van boze geesten bij het meer'. Hij merkt
echter dat het de mannen onzeker maakt: hun onzekerheid geeft
hem de indruk dat ze geen vertrouwen meer hebben in zijn
leiderschap. Dan, als ze na weer een dag dwalen bij een rivier
aankomen, krijgen de mannen weer moed en halen ze weer
opgelucht adem. De hantoes hebben hen niet te pakken kunnen
krijgen. Toch zullen ze hun lot niet ontlopen: 'boven de Peuët
Sagoeë staat een kleine compacte wolk. Een wolk als een gebalde
vuist.' 's Nachts begint het te regenen en ze bivakkeren aan de
oever van een rivier, die door de regen zodanig opzwelt dat ze de
volgende ochtend niet kunnen oversteken. De colonne trekt
daarom langs de verkeerde kant van de rivier verder. De gevolgen
zijn desastreus. Door de ruwheid van het terrein kan de patrouille
niet altijd vlak langs de rivier trekken. Bij een omtrekkende
beweging missen zij de, aan de overzijde gelegen nederzetting
Pameuë, waar ze hadden kunnen fourageren en trekken zij verder,
de onherbergzame binnenlanden in van Noord-Sumatra.

De hongertocht als document
De hongertocht is een historische roman, maar dan uit een nabij
verleden. De schrijfster heeft zich in een nauw keurslijf moeten
wringen en desondanks is er een resultaat uit de bus gekomen dat
vijftig jaar na dato nog altijd boeit. Bij historische romans die ver
teruggaan, is er vaak een aantal witte vlekken die de auteur naar
believen kan invullen. De hongertocht echter is door de minutieuze
rapporten zo nauwkeurig gedocumenteerd dat de schrijfster bijna
geen kant uit kan. Bovendien moet ze rekening houden met nog
in leven zijnde hoofdpersonen.
Dat de schrijfster veel research heeft gedaan, blijkt uit het
volgende voorbeeld. Op een gegeven moment beschrijft ze hoe
sergeant Scholten bijna wordt getroffen door een valboom. Het
schiet hem door het hoofd dat hij geluk heeft gehad: 'Jaren geleden
werd kapitein Webb door zo'n valboom dodelijk getroffen.' Deze
opmerking heeft de schrijfster niet verzonnen. In het boek Marechaussee in Atjeh (1943) staat een foto van G.J.A. Webb afgedrukt
met als bijschrift: 'Ridder M.W.O. als kapitein der marechaussee in
1902 tijdens een excursie tegen Panglina Polem door een Atjehschen valboom gedood.' Dat neemt niet weg dat Székely-Lulofs
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niet weet wat Scholten/De Ridder op dat moment in werkelijkheid
heeft gedacht. Ze laat vooral zien dat ze goed op de hoogte is en
geeft daar de hele roman door voortdurend blijk van.
De eigenlijke tocht wordt beschreven in de hoofdstukken 4 t/m 6.
De schrijfster heeft een patrouilleverslag van achttien foliovellen
'opgeblazen' tot 243 pagina's. Dit heeft ze onder meer bereikt door
spanningselementen die reeds in aanleg in de rapporten aanwezig
waren uit te bouwen en te doseren. Ik doel hierbij op het bijgeloof
van de koelies, waardoor het noodlot een leidmotief is geworden.
Bovendien bestaat er een zekere spanning tussen de Europese
soldaten omdat Madelon Székely-Lulofs hen voorzien heeft van
sterk uiteenlopende karakters.
In de tijd dat Madelon Székely-Lulofs aan De hongertocht werkte,
stond ze op het toppunt van haar in die jaren niet geringe
bekendheid. Gezien het grote aantal drukken van haar boeken
werd ze kennelijk ook gelezen door een publiek dat geen of weinig
kennis had van Nederlands-Indië. Dit is mogelijk doordat de
schrijfster weinig bekend veronderstelt. De eerste drie hoofdstukken van De hongertocht heeft ze nodig om de achtergronden uit de
doeken te doen. Ze schrijft over de nasleep van de Atjehoorlog, de
sfeer in een militaire versterking en over de organisatie van de
patrouilles. Deze omstandigheid heeft tot gevolg dat dit werk een
goed beeld geeft van de Nederlandse militaire activiteiten in die
jaren.
Het is allemaal nog niet zo lang geleden, maar wie weet er nog
van? De hongertocht geeft de sfeer van een afgelegen militaire
nederzetting. We zien de strakke hiërarchie en de ingewikkelde
verhouding tussen bruin en blank. De patrouille bestaat uit draagkoelies, dwangarbeiders, Indische militairen afkomstig van verschillende eilanden en Europese militairen. De schrijfster beschrijft
uit iedere groep één of een paar personen en zegt iets over hun
achtergronden. Het resultaat is dat de lezer een redelijk beeld krijgt
van hoe zo'n colonne in elkaar zat.
Madelon Székely-Lulofs wist wat er allemaal op zo'n tocht kon
gebeuren: zij kende het verschil tussen de verschillende inlandse
soldaten. Ze groeide op tussen de dwangarbeiders in een dergelijk
bivak als Meudeuroe. Nutters moet alle reden hebben gehad om
tevreden te zijn over De hongertocht. De schrijfster heeft (natuurlijk)
niet geprobeerd hem schuldig te verklaren, maar evenmin heeft ze
zijn fouten goedgepraat.
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Het schrijven van dit werk heeft Madelon Székely-Lulofs duidelijk meer inspanning en tijd gekost dan bij eerdere romans het geval
was. Dit heeft de verkoop overigens niet positief beïnvloed, want
De hongertocht is in de jaren dertig maar één keer herdrukt.
Misschien komt het door de jeugdherinneringen die de schrijfster
in dit boek heeft verwerkt dat ze er zo aan gehecht is geraakt. In
een brief aan Robbers zucht ze: 'Ik trek me weinig aan van de
slechte kritieken. Misschien omdat ik zelf zo van dit boek houd.'
Dit is wel in tegenspraak met eerder geciteerde, minder positieve
uitlatingen van de schrijfster over De hongertocht.
Madelon Székely-Lulofs is ten onrechte bang geweest voor een
negatieve reactie van Pieter Nutters. Dit blijkt uit een interview met
Nutters in Het Volk van 10 oktober 1936, waarin deze reageert op
het verschijnen van de roman. 'Het verhaal van de hongertocht,
van de tocht van de 76 mannen in het Indische oerwoud, waarvan
er 28 omkwamen is juist. Er zijn fouten gemaakt. Niet alleen door
anderen, maar ook door mij. Zo geef ik gaarne toe, dat wij op een
tocht vanuit het Heilig Meer tegen de Peuët Sagoe niet hoog genoeg
zijn geklommen – waren we hoger geklommen, dan zouden we het
pad hebben gevonden – en dat ik, door niet 's avonds nog een rivier
over te steken, die in de loop van de nacht ging wassen zodat de
overtocht 's morgens onmogelijk werd, mede een ernstige fout heb
gemaakt. Ik gevoel mij dan ook niet verongelijkt, besef dat ik mede
fouten heb gemaakt. Maar ik sta er voor in dat het verhaal van "De
hongertocht" juist is.'

Over Pieter Nutters
De man die model heeft gestaan voor Nyhof in De hongertocht heet Pieter
Nutters. Hij is geboren op 13 april 1873 te Leeuwarden als zoon van een
timmerman. Op achttienjarige leeftijd vertrekt hij als KNIL-militair naar
Nederlands-Indië. Nutters maakt snel carrière,. Dat hij een fotografisch
geheugen heeft, zal hem goed van pas gekomen zijn. In De hongertocht
wordt hierop gezinspeeld als hij tot op de meter nauwkeurig de hoogte
van de berg Peuët Sagoeë weet. De aantekeningen in zijn tijdens de tocht
bijgehouden dagboek kenmerken zich dan ook door nauwkeurigheid.
Nutters begint zijn militaire carrière als soldaat. Als hij in 1904 trouwt
met Susanna Catharina Lambert is hij al adjudant-onderofficier. Uit het
huwelijk worden vier dochters en drie zoons geboren. Nutters heeft
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bovendien een zoon bij een inlandse vrouw. In 1911 heeft Nutters het tot
onderluitenant gebracht, de hoogste rang die zonder officiersopleiding
mogelijk is.
In 1912, een jaar na de 'hongertocht' neemt hij ontslag. Hij solliciteert
bij de Handelsvereniging Amsterdam (HVA) en krijgt een aanstelling in
een vezelfabriek bij Blitar op Java, waar hij binnen enkele jaren opklimt
tot fabricage chef. In verband met de opleiding van zijn kinderen vraagt
Nutters overplaatsing aan naar een vestiging in de buurt van Soerabaia.
Hij kan een baan krijgen als assistent-boekhouder in een suikerfabriek ten
zuiden van Soerabaia, maar moet daarvoor wel eerst de benodigde aktes
behalen. Hij slaagt voor zijn examen en het gehele gezin verhuist.
Nutters kan boeiend vertellen over zijn avonturen in de tijd dat hij in
Atjeh patrouilleerde, waarbij hij zijn hongertocht niet onbesproken laat.
Zijn vrienden raden hem aan de geschiedenis eens op papier te zetten. Na
zijn pensionering in 1931 verhuist de familie naar Malang, een hooggelegen stad op Oost-Java. Hier begint hij te schrijven. Omdat hij vindt dat
het literaire element in zijn verhaal ontbreekt, stuurt hij het met alle
bijbehorende stukken in de herfst van 1933 op naar mevrouw M.H.
Székely-Lulofs. Ze corresponderen twee jaar met elkaar. De schrijfster
vraagt hem nadere informatie over de tocht en zaken die ermee in
verband staan en vooral om anekdotes, die Nutters bereidwillig verstrekt.
In het voorjaar van 1936 wordt bij de familie Nutters een groot pak
bezorgd. Er blijkt voor ieder lid van het gezin een gesigneerd exemplaar
van De hongertocht in te zitten.
Nutters moet onaangenaam verrast zijn geweest. De roman is buiten
zijn medeweten uitgegeven. Hoewel Nutters met de schrijfster was
overeengekomen dat hij het manuscript vooraf zou mogen lezen, is
Madelon Székely-Lulofs deze belofte niet nagekomen. Wellicht vreesde ze
zijn reactie. In een brief aan Herman Robbers schrijft ze dat ze verwacht
van Nutters op haar kop te krijgen omdat hij zichzelf wel niet heldhaftig
genoeg geportretteerd vindt. Wat Nutters' werkelijke gedachten over het
boek zijn geweest weten we niet, maar tegen een verslaggever van Het
Volk verklaart hij tevreden te zijn over het resultaat. Hij noemt De
hongertocht een historische roman, want 'behoudens enige verdichting van
de schrijfster' komt het boek overeen met de werkelijkheid.
In de zomer van 1936 vertrekt Nutters met zijn vrouw naar Nederland.
Hier vindt de eerste ontmoeting tussen Pieter Nutters en Madelon
Székely-Lulofs plaats. Na anderhalf jaar keert het echtpaar Nutters terug
naar Malang.
In 1942 wordt Nederlands-Indië door Japan bezet. In het laatste jaar
van de oorlog wordt Nutters, gescheiden van zijn vrouw en kinderen,
geïnterneerd in Mangkoeboemen, een kamp bij Soerakarta. In 1945
overlijdt hij aan dysenterie en ondervoeding.
Pieter Nutters wordt na de oorlog herbegraven op het militaire ereveld
Menteng Poelo te Djakarta.
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De 'vreeselijke reis'
van Anne Buskeu Huet
FELICIA HOUDIJK

Begin mei 1868 vertrok Conrad Busken Huet met zijn vrouw Anne
en hun zoontje Gideon per landmail naar Batavia om daar een
nieuwe toekomst op te bouwen. De liberale geest die in Nederland
heerste, beviel hem niet en uit zijn werk bij de Opregte Haarlemsche
Courant kon hij geen bevrediging putten. Om aan zijn 'slavenbestaan' te ontsnappen, greep hij het aanbod om hoofdredacteur
van de Java-Bode te worden, dan ook met beide handen aan.
De familie Huet zou tot 1876 in Indië blijven. Over hun Indische
jaren is veel informatie te vinden in de briefwisseling tussen Huet
en zijn vriend Potgieter.' Huet schrijft echter vooral over politieke
en literaire aangelegenheden; aan het leven van alledag besteedt
hij heel wat minder aandacht. Tegelijkertijd correspondeert Anne
Busken Huet-van der Tholl (1827-1898) 2 met Potgieters zuster
Sophie (1818-1898), en in die brieven zijn heel wat meer kleurrijke
details over het leven in de tropen te vinden.
Anne en Sophie onderhielden bijna twintig jaar lang een geregelde briefwisseling. De brieven van Sophie zijn, op een enkele
uitzondering na, waarschijnlijk verloren gegaan, maar van Anne
zijn in de Amsterdamse universiteitsbibliotheek ongeveer honderdvijftig brieven bewaard gebleven. Daarvan zijn er 48 in Indië
geschreven. Dat niet alleen Sophie, maar ook Potgieter zelf Anne's
brieven waardeerde, blijkt uit zijn brief van 30 december 1868,
waarin hij schreef:
U hebt ons in vroeger brieven Uw leven zoo aanschouwelijk
geschilderd, die Maleiers en die Chineezen achter den
kleinen Prins aankomende, dat ik naar een bladzijde uit het
boek dier natuur verlangde, dat ik die van Uwe hand
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wenschen dorst. [...] want, n'en déplaise à Monsieur, Uwe
fantasie schijnt minder onder de lucht van het Oosten te
lijden dan de zijne. Als ik Uw beider brieven naast elkaar
leg, zijn de Uwe uit Java, – de zijne uit dat leelijke ding, zegt
Alberdingk, uit de journalistiek.3
De brieven van Anne Busken Huet zijn tot nu toe vooral beschouwd
als een aanvulling op de brieven van haar echtgenoot. Dat blijkt
ook uit de selectie die de Amsterdamse bibliothecaris in 1926 en
1927 publiceerde, een keuze waaruit recentelijk opnieuw werd
geput. 4 De complete verzameling, die in haar geheel gepubliceerd
zou moeten worden, bevat echter een schat aan informatie over
het leven van een Hollandse vrouw in Indië, de natuur van Java,
de inheemse bevolking en bovenal de Europese samenleving met
haar schijnbare deftigheid, haar taalgebruik en haar eeuwige
geroddel.
Om van de kwaliteit van Anne's brieven een indruk te geven,
volgt hier de volledige tekst van haar eerste, tot dusver ongepubliceerd gebleven brief uit Batavia, waarin ze haar 'vreeselijke' reis
beschrijft. De afkortingen in de oorspronkelijke tekst zijn opgelost
en de aanvullingen zijn tussen vierkante haken geplaatst. Een
diplomatische weergave, waarbij gebruikt is gemaakt van diakritische tekens, is te vinden in mijn doctoraalscriptie, die alle brieven
uit de Indische jaren bevat.5

Gideon in Indië
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Noten
1 De volledige briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet. Uitgegeven door
Jacob Smit. 2 dln. Groningen 1972. Voor Huets Indische jaren, zie ook: Olf
Praamstra, 'Conrad Busken Huet als redacteur van de Java-Bode', in: De
Negentiende Eeuw 4 (1980), pp. 14-45, en 'Conrad Busken Huet als redacteur
van het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indië', in: De Negentiende Eeuw 7
(1983), pp. 1-38; Conrad Busken Huet, Tijgergenoegens, Een bloemlezing uit
zijn werk samengesteld en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra,
Amsterdam 1986, pp. 73-150; Conrad Busken Huet, Schrijversprentenboek
deel 25, 's-Gravenhage 1986 en verschillende bijdragen in de geheel aan Huet
gewijde aflevering van Maatstaf 34 (1986), nr. 4/5.
2 Zie over haar: R. Zuidema, 'De vrouw van Busken Huet', in: Jaarboek Haerlem
1935, pp. 60-119.
3
Briefwisseling I, p. 537.
4 J. Berg, 'Brieven van mevrouw Anne Busken Huet aan mejuffrouw Sophie
Potgieter', in: De Nieuwe Gids 1926 II, pp. 207-218; 263-272; 454-465;
525-534; 617-626; 1927 I, pp. 71-78; 165-172. Lieneke Frerichs maakte een
keuze uit deze reeks in haar speciaal aan de Indische brieven gewijde bijdrage
'Allerliefste Sophie', in: Maatstaf 34 (1986), nr. 4/5, pp. 197-207.
5 Allerliefste Sophie. Brieven uit Indië van Anne Busken Huet aan Sophie Potgieter.
Ongepubliceerde doctoraalscriptie, Vakgroep Nederlands, Rijksuniversiteit
Leiden, januari 1987.

Felicia Houdijk (1957) studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit te
Leiden. In januari 1987 rondde zij haar studie af met de scriptie: Allerliefste
Sophie. Brieven uit Indië van Anne Busken Huet aan Sophie Potgieter. Momenteel is zij verbonden aan de Nieuwe Stichting Basiseducatie te Eindhoven.
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Anne Buskeu Huet aan Sophie Potgieter
Batavia, 10 Julij . 1868
Liefste Sophie,
Ziehier mijn eersten brief, geschreven uit ons eigen huis, waarin wij
eergisteravond met een dankbaar hart zijn binnengetrokken. Wij wonen
goed, eigenlijk buiten, op Kramat, zooals het heet. Het uitzigt doet ons
denken aan het lieve Sorghvliet;' alleen is het witte huis tegenover ons
veel grooter dan Veldheim,2 en het grasveld er voor oneindig uitgestrekter:
alles is hier breed en ruim. Ons Bloemendaalsch huisje zou alleen wel
kunnen staan in onze achtergalerij; dan is er nog een binnengalerij; een
buitengalerij (of "houtje") en vier goede kamers. De tuin is lief, doch door
den laatsten bewoner nogal verwaarloosd, zoodat Huet zijn genie tot
zaaijen en aanleggen hier weer te pas zal kunnen brengen. Wij hebben
een net rijtuigje, een "mylord", en twee allerliefste schimmeltjes, die er
met hunne rood lederen hamen zeer coquet uitzien. Ons dienstboden
personeel bestaat uit den koetsier een staljongen, een kok, "kokki", een
"sepen" dat wil zeggen een man die met de zorg voor alle huishoudelijke
zaken belast is; diens vrouw, mijne meid, en een jongen voor Huet, die
tevens huiswerk verrigt; daarenbovens nog een paar huisjongens, en met
dit span hopen wij het te kunnen stellen. Met het Maleisch is het nog
tobben, doch wij kunnen ons doen verstaan met behulp van een paar
boekjes, een uit het Maleisch in het Hollandsch en een andersom. Weldra
hopen wij meesters in die benijdenswaardige kunst te zijn. Mijnheer
P[otgieter] sprak het zeker reeds, dat zei Huet gister nog. Och, Sophie, wat
zou het grappig zijn indien gij op een zekeren zondag ochtend, klokke elf
"poekoel seblas", zooals ze hier zeggen, zooals te Bl[oemendaal], met uwe
beide ondeugende gezigten voor ons stondt. Wat zoudt gij ons uitlagchen,
wat zou M[ijnheer] Potgieter] voor vele dingen den neus optrekken;
doch wat zouden wij een pleizier hebben! Och, als ik daarom denk steek
ik in gedachte mijne handen naar u uit. Hoe jammer dat het ondenkbaar
is. Die reis, die vreeselijke reis! Als men maar niet zeeziek is, zooals ik was,
dan is het interessant en amusant genoeg. Mijnheer P[otgieter], in zijn
hartelijken brief,' dien wij met zooveel blijdschap ontvingen een paar
dagen na onze aankomst hier, vraagt, meen ik, of wij ook Messina
aandeden. Ja; doch wij gingen niet aan wal, want de boot lag slechts een
paar uur stil om de brieven te wisselen, zoodat de passagiers haar niet
verlaten konden; alleen aten wij de volgende dagen délicieuse messinasche meikersen, de laatste die wij in eenige jaren proeven zullen,
waarschijnlijk. Ook Alexandrie zagen wij niet, want bij aankomst van de
boot stond de trein klaar om ons naar Cairo over te brengen. Doch Cairo
is veelmeer waard om gezien te worden door vreemdelingen dan A[1] exandrie, omdat zij eene veel meer oostersche stad is dan deze. Men
kan zich geene voorstelling maken van het schilderachtige van hare
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naauwe donkere straten, waarin het krioelt van gesluijerde vrouwen en
dikwerf zeer schoone hoewel reddeloos vuile arabieren. De kooplui zitten
in hunne kleine winkeltjes niet grooter dan uwe stoep tusschen hun
veelkleurige waren, met de beenen kruiselings, neergehurkt op hun
toonbank, rookende hunne lange pijpen, of koffij drinkende uit kleine
fijne kopjes. Het oog gaat te gast, doch de neus niet, want de gansche stad
stinkt wanhopig naar groote en kleine ba, welke beide zaken den
ganschen dag door door elk individu langs den grooten weg worden
gedeponeerd, zonder dat ooit iemand er aan denkt ze weg te ruimen. Het
Engelsch hotel, "the Shepherd", waarin wij onzen intrek namen, was
gelukkig zindelijk en had een ruim uitzigt; wij hadden het daar zeer goed.
Wij bezochten ook de nieuwe moskee, geheel gebouwd van wit albast,
prachtig! Van datzelfde albast kocht ik een maasballetje, in den vorm van
een eitje, dat ik u zenden zal, later, als ik eens wat meer heb. Van binnen
was de vloer eerst belegd met zeer fijne matten en daarover met prachtige
perziesche tapijten. In het geheele gebouw heerschte een rustig halfdonker, en de eenige lichtstralen die binnendrongen door het onmetelijk
koepeldak, vielen door gekleurd glas. Gij weet niet welk een waas van
heilig mysterie over het geheel was uitgebreid. Daarbij de plegtige stilte,
alleen afgebroken door de geprevelde gebeden van enkele arabieren, die
zich herhaaldelijk diep ter aarde buigen en eindelijk den grond met hunne
voorhoofden aanraken, in aanbidding verzonken voor een onzigtbaar
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wezen, want in het gansche gebouw bevindt zich niets, geen altaar; niets.
Ware ik te Cairo gebleven, ik zou geloof ik mahomedane geworden zijn.
Als ik mij wel bedenk is het daarom maar goed dat ik ben weggegaan;
want Huet had ongetwijfeld die gelegenheid met beide handen aangegrepen om nog eenige vrouwen aan te leggen; en dat zou mij minder
bevallen hebben. Ook was het aardig om te zien hoe ook de geloovige
mahomedaan weet mede te gaan met zijn tijd; eigenlijk toch mag men
niet met schoenen aan in den tempel verschijnen. Voor de moskee
bevindt zich dan ook een prachtige albasten fontein, waar elke arabier
zich reinigen moet voor hij de moskee binnentreedt; hetgeen dan ook
waarlijk niet overbodig is, en van Mahomet zeer juist was gezien. Den
vreemdeling intusschen, die niet veel lust gevoelt zich barrevoets naar
binnen te begeven, worden een paar sloffen aangeboden die over zijn
eigen schoeisel heen worden vastgemaakt en waarop hij nu, zonder
gewetensknagingen, voortsukkelen mag; niet echter dan na vooraf behoorlijk te hebben betaald. Van de hoogte waarop de kerk gelegen is zagen
wij ook de pyramiden, die er precies uitzien zooals op de plaatjes; en die
wij niet van nabij gingen zien omdat het eene verre vermoeijende togt is,
waarin wij Gideon niet wilden blootstellen. Den volgenden dag togen wij
door de woestijn, iets waartegen ik zeer had opgezien, doch dat medeviel
omdat er bij uitzondering een vrij koel windje waaide en er toch geen stof
was. De doodsche stilte op die onafzienbare zandvlakten is groot: geen
mensch, geen dier, geen insekt zelfs, niets als hier en daar het uitgebleekt
rif van een kameel. Midden in de woestijn toch hebben de Engelsche een
kleine oase opgerigt, een huisje, donker en koel van binnen, met
zindelijke marmeren tafeltjes waar men voortreffelijke limonade gazeuze
koopt. Het gebouwtje is zelfs omgeven van groen en bloemen, zoodat ik
met een bouquetje levende afrikanen op den hoed de reis door de
woestijn voortzette. Te Suez lag de boot gereed, de prachtige "Hoogly" de
grootste en fraaiste van de "messageries" die ons dan ook in ongekend
korten tijd naar Singapore heeft overgebragt. Van Suez ging het door de
Roode zee; het was warm, bijna te warm; en toch waren wij ook daar
gezegend, want ook daar hadden wij een koel tegenwindje, dat anders
meestal ontbreekt. Wij hielden ons dan ook aller wel; (de Roode zee is
doodstil), zoodat wij op Gideons jaardag de Hollandsche tafel met succès
op broodpudding en champagne trakteren konden. Ons hollandsch
gezelschap was alleraangenaamst; de heer Voute 4 bleek, ondanks zijne
ontzettende baard, de eenvoudigste vriendelijkste en voorkomendste
reisgenoot, die ons onder allerlei omstandigheden de liefste diensten heeft
bewezen. Ook met den japanschen heer Akamats 5 waren wij op den
besten voet; hij heeft beloofd, mogt hij te Batavia komen, hetgeen niet
onwaarschijnlijk was, ons vast te komen opzoeken. Te Aden ging men
niet aan wal; het was te heet, en er is geen toonbaar hotel; wij zagen alleen
de afrikanen als kikkers om de boot zwemmen duikende naar muntstukjes die men hun toewierp. Van Aden af echter begonnen nu de miseriën
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van de reis; wij kregen onstuimig weder zoodat wij ziek werden, ik
althans. Huet was nooit ziek en Gi slechts zelden; daarbij moesten de
vensters der hutten gesloten worden voor de hooge zee, zoodat wij
eigenlijk in stiklucht leefden, vooral degenen die te ziek waren om boven
te komen. Ook was het ijs eindelijk gesmolten zoodat wij het heerlijke
koude water misten, en ook de vruchten raakten op; want op het ellendig
Aden was niets te krijgen. Nooit zal ik daarom vergeten met welk een
dankbaar hart wij te Point de Galle voet aan wal hebben gezet. Gideon
was eindelijk ook ziek geworden; hij at niet meer en bleef liggen; ik had
vijf dagen niets meer gebruikt, en Huet had, ten gevolge van de bedorven
lucht steenpuisten aan de handen gekregen, die het hem bitter lastig
maakten. Mijn leven lang zal ik Ceylon zegenen voor de weldaden aan
ons bewezen. Daar was een vorstelijk hotel van een Engelsche maatschappij, waar men ijs had a discrétion 6 zoodat wij groote klompen in onze
glazen wierpen en daarmede leven en gezondheid binnendronken. Wij
aten daar de eerste indiesche vruchten en vooral heerlijke sappige
ananassen, en men toerde door een prachtige natuur onder frissche
groene klapperboomen die u bijna aan het schreijen bragten zoo verkwikten zij u na het eindeloos aanschouwen van de woeste onherbergzame
zee. Toen wij weer aan boord kwamen, waren wij verkwikt; ook hadden
wij nu weer ijs en vruchten, zoodat de grootste ellende van de reis was
doorgestaan. Te Singapore bleven wij slechts een dag; toch zagen wij het
goed, doordien een paar Hollandsche heeren, de heer Voorthuizen, 7 agent
van de Handelsmaatschappij en een jonge Wiegant, 8 die verwittigd waren
van onze aankomst met de fransche mail, de beleefdheid hadden ons het
eigen rijtuig van den eersten te zenden om te toeren en ons het meest
bezienswaardige aan te toonen. In het zeer fraaije op een hoogte gelegen
huis van den heer Voorthuijzen, ontmoetten wij 's avonds den heer
Willem Hoogland met zijne jonge vrouw, die met hun eerste kindje op
het punt staan van naar Holland terug te keeren: 9 aan huis bij den heer
Voorthuijzen woont een andere ongetrouwde jonge Hoogland. 10 Te
Singapore hadden wij de getrouwe Hoogly vaarwel gezegd. Aan boord
van de fransche boot waren de Hollanders zeer geapprecieerd geworden;
algemeen worden die van onze natie voor de beste passagiers (les mieux
élevés) 11 verklaard. En den laatsten dag werd dan ook ter onzer eere een
afscheidsdiner gegeven dat wel een bruiloftsmaal leek. Van Singapore
bragt een kleine fransche boot "le Capitole" ons over naar Batavia, het
was een aardig en gezellig vaartuigje en wij hadden er een prachtige hut;
doch ik was zoo ziek als een hond, vooral den laatsten dag, zoodat ik nog
zeeziek word, als ik de lieden hier maar zie schommelen op hunne
eeuwige rocking-chairs. Ik heb wel veertien dagen noodig gehad om
geheel op mijn verhaal te komen van de vermoeijenissen van de reis;
daarbij kwam de "souza", zooals men hier zegt van de geheele nieuwe
inrigting van een huis die u noodzaken 's morgens uit te gaan, hetgeen
dames hier anders nooit doen om het vermoeijende van het geval, dit alles
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is de reden dat gij niet reeds met den eersten mail een langen brief van
mij gekregen hebt; dan morgen, nu de tweede gaat, krijgt gij er nu ook
een die u waarschijnlijk op dubbel port te staan zal komen; hetgeen ik mij
niet eens erg aantrek, wetende dat gij gaarne eens omstandig van ons
hooren zult. Ik zit hier nu te schrijven in mijn eigen kamer met een glas
frissche bloemen uit mijn eigen tuin voor mij; ik voel mij frisch en gezond
en vol goeden moed. Huet geniet met volle teugen van zijne vrijheid in
zijn eigen huis. Tweemaal 's weeks slechts gaat hij naar stad van 's morgens 9 tot 's middags 3. Dat is een gansch ander leven voor hem evenals
voor ons. Huet laat den heer Potgieter] hartelijk danken voor de beide
schet [s] j es van f euilletons, 12 die hij, er zijn nog slechts drie kranten
uitgekomen, nog niet heeft kunnen gebruiken; doch die hem later zeer te
stade zullen komen, en waarvoor hij zich voor het voorvolg zeer aanbevolen houdt. Met zijn vriend Koorders 13 is hier niets aan te vangen; de
man is hier zoo gehaat dat men hem onmogelijk verdedigen kan. Huet
heeft de eerste dagen reeds vele bezoeken ontvangen. Had hij gewild hij
zou waarschijnlijk reeds docent geworden zijn; doch aangezien daaraan
24 uren les in de week verbonden waren, heeft hem dit niet aangelokt.
Gideon is hier, tot onze groote blijdschap, zeer tevreden. Zooals te
Bloemendaal de boeren, bootst hij hier de inlanders na; hij draagt
's morgens een sarong, houdt van de rijsttafel en is van plan koffij thee en
rijst te cultiveren. Hoe wij met zijn onderwijs doen zullen is nog
onbekend; vooreerst leert hij 's morgens wat bij Huet. Dezen mail zijt gij
de eenige aan wie ik schrijf. Aan de broeders en zusters i4 deelt gij wel eens
iets mede uit mij [n] brief bij gelegenheid. Groet hen op het hartelijkst van
ons. Ook de familie Bosboom 15 zoo gij kunt. Ik verlang naar brieven. Waar
hebt gij uwe pinksterdagen doorgebragt? Ik hoorde dat gij in Holland zulk
een prachtige meimaand hadt; juist nu ik weg was, o jammer! De warmte
hier, vooral als men 's middags tehuis is, is weinig hinderlijk; de woningen
en de kleeding zijn er op ingerigt, en de koude baden zijn overheerlijk.
De nachten zijn tegenwoordig zoo koel dat men met pleizier onder een
dunne deken kruipt, vooral hier op Kramat; daarbij treffen wij een
gunstige oostmousson, want het regent hard zelfs tusschenbeiden. Adieu,
Sophie lief, laat, zoo gij kunt, door mijn broeder (is hij reeds getrouwd)
ook mijne moeder en mijne zuster groeten. 16 Ontvang zelve met mijnheer
P [otgieter] onze hartelijkste kompl[imenten] en geloof mij steeds
Uw liefhebbende
Anne.
PS. Het volk is hier zeer handig; dat valt mij zeer mede: terwijl ik mijn
brief schrijf heeft de grasman (de man die het gras voor de paarden levert)
mijne neteldoeksche japonnen gestreken: wat knap. Mijne meid zat er
mede verlegen, omdat bij mij het strijkgerij nog niet in orde is; het
grasboertje kwam daarop in, en bood aan het in hare plaats te doen. Ze
had er toch zelve pleizier in, en kwam het mij lagchend vertellen.
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Noten
1 Het huis van de familie Huet te Bloemendaal.
2 Het huis tegenover Sorghvliet.
3 Brief van 21 mei 1868, in: Briefwisseling Potgieter-Huet I, Groningen 1972, pp.
433-441.
4 W. Voute (1838-1904), controleur te Madioen, terugkerend van een verlof
in Holland. Over hem had Potgieter op 6 mei 1868 geschreven: 'Gij zult op
weg naar Indië een neef van mijn vriend C. Voute, tot reisgenoot hebben,
den heer W. Voute, ambtenaar in civiele dienst. Gideon zal pleizier hebben
in 's mans langen mooien baard.' (Briefwisseling I, p. 427.)
5 Op 15 mei schreef Potgieter: 'Met U reist een officier der Japansche marine,
de heer Akamat. [...] Ik trof hem eenige malen bij mijn vriend Moerman,
die boter en kaas naar alle werelden zendt en dus ook met Chineezen,
Japaneezen en alle andere "eezen" op den voet der meest bevriende
Mogendheden verkeert. Seriously speaking, Akamat is de kennismaking
waard en Gij zult ten opzigte van Japan niet als baar op Java komen, als Gij
hem en Sahieko geniet.' (Briefwisseling I, pp. 429-430.)
6 Naar believen.
7 Niet gevonden.
8 Niet gevonden.
9 W. Hooglandt (1831-1890), koopman te Singapore, en zijn vrouw M.L.
Pisuisse (1850-1877).
10 Mogelijk J.D. Hooglandt, geboren 1839, lid der firma Hooglandt en Co te
Singapore.
11 De meest beschaafde.
12 Brief van Potgieter van 21 mei 1868, waarin deze enkele 'Données voor een
feuilleton' over 'Piersons benoeming tot de lucratieve betrekking van directeur der Ned. Bank' en over "t Odeon te Amst. 19 Mei 68' opneemt.
(Briefwisseling I, pp. 434-435.)
13 M. Koorders (1830-1869). Oost-indisch ambtenaar. Sinds maart 1868 lid van
de Tweede Kamer. Huet had een publieke aanbeveling voor de verkiezing
van deze conservatief geschreven, hetgeen hem door de liberale pers in Indië
niet in dank werd afgenomen.
14 De Potgieters hadden regelmatig contact met Charlotte Busken Huet (18381926) en haar broer Charles (1828-1879), die in Amsterdam samenwoonden.
Ook Pieter Busken Huet (1829-1886) woonde in Amsterdam.
15 De schilder Johannes Bosboom (1817-1891) en zijn echtgenote, de schrijfster
Geertruida Bosboom-Toussaint (1812-1886).
16 Potgieter ontmoette zo nu en dan een broer van Anne op de beurs. De familie
Van der Tholl woonde te Haarlem.
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Mededelingen
Uitnodiging
Op vrijdag 6 november organiseert de Werkgroep IndischNederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag. Deze
middag zal geheel gewijd zijn aan de schrijver Multatuli.
Het programma is als volgt:
14.00 uur: Opening
14.05 uur: Rob Nieuwenhuys: Rouffaer en Multatuli
+ 15.00 uur: Gerard Termorshuizen introduceert de fototentoonstelling 'Terug naar Lebak'. (Deze
tentoonstelling is gedurende de eerste twee
weken van november te zien in het 'Arsenaal', vlakbij de zaal waar de lezingen worden gehouden.)
+ 15.40 uur: Henk Schulte Nordholt: Multatuli en Bali

tit

tit
vit

+ 16.15 uur: Slot
Plaats:

Rijksuniversiteit Leiden. Gebouw 1175 (Centraal Faciliteitengebouw), Witte Singel/Doelencomplex (achter het
Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg). De zaal wordt
aldaar bekend gemaakt.
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

147

Symposium dekolonisatie in de Indische en Indonesische
literatuur
In samenwerking met de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
zal de Jan Campertstichting op vrijdag 9 oktober 1987 in de Aula van de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een symposium organiseren met als
thema de dekolonisatie in de Indisch-Nederlandse en Indonesische literatuur.
Sprekers zullen zijn:
Prof. dr. mr. C. Fasseur (met een historische inleiding over het dekolonisatieproces vanaf 1900);
Drs. Gerard Termorshuizen (over de dekolonisatie in de Indisch-Nederlandse literatuur van 1900-1945);
Prof. dr. H.M.J. Maier (over de dekolonisatie in de Indonesische
literatuur);
Joop van den Berg (over de dekolonisatie in de Indisch-Nederlandse en
Indonesische literatuur vanaf 1945) .
Het ligt in de bedoeling dat de op het symposium gehouden lezingen in
een van de volgende nummers van Indische Letteren worden gepubliceerd.

Wegens ruimtegebrek vervalt ditmaal de Lijst van Indische letteren.
Voortzetting van deze Lijst vindt plaats in het decembernummer.
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jlndische
Letteren
Documentatieblad van de
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 ƒ35,00
per jaar. Leden ontvangen het documentatieblad gratis. M e n kan zich
opgeven als lid door de contributie over te maken op gironummer
1977068 t.n.v. R. Baay, Praam 27, 2377 B W Oude Wetering, onder
vermelding van 'Indische Letterkunde'.
Losse nummers
ƒ 10,00 (exclusief verzendkosten). Losse nummers kunnen worden
besteld bij de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, Praam 27,
2 377 B W Oude Wetering.
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Dekker, Havelaar en Bali
HENK SCHULTE NORDHOLT

Zowel Eduard Douwes Dekker als diens alter ego Max Havelaar
hebben iets met Bali te maken gehad. Ik zal dit aan de hand van
twee voorvallen illustreren.
Allereerst een korte biografische notitie over Douwes Dekker. In
1842 werkte Dekker als tweede commies bij de algemene rekenkamer in Batavia, maar zijn functie verschafte hem geen voldoening. Bovendien was hij al een jaar hopeloos verliefd op een dochter
van een tabaksplanter, Caroline Versteegh. Hoewel hij het er zelfs
voor over had rooms-katholiek te worden liepen zijn avances op
niets uit. Caroline hield de boot af en haar vader moest weinig van
hem hebben. Dekker voelde zich ongelukkig en wilde weg uit
Batavia. Op 23 juni solliciteerde hij naar een bestuurspost op de
Westkust van Sumatra en op 9 juli werd hij benoemd tot controleur
tweede klasse. Van 't Veer vraagt zich in zijn biografie af waarom
Dekker zo plotseling uit Batavia wilde vertrekken.' Op basis van
nieuwe gegevens blijkt echter dat hij op het laatste moment niet
wegwilde. Er gebeurde namelijk nog iets dat tot dusverre onbekend
is gebleven.
In afwachting van zijn vertrek naar Sumatra liep Dekker begin
augustus H.J. Huskus Koopman tegen het lijf. Deze Huskus Koopman was op dat moment druk bezig namens het gouvernement
verdragen af te sluiten met de vorsten van Bali en dat was geen
eenvoudige opgave. Het kostte de gezant vijf reizen en de vier
laatste jaren van zijn leven alvorens hij de verdragen in de wacht
wist te slepen. 2 Toen Dekker hem ontmoette was Huskus Koopman
op zoek naar een geschikte assistent, of beter gezegd: hij had zojuist
iemand gevonden en voor benoeming voorgedragen. Dat was ene
Willem Brouwer, een niet al te snuggere klerk van Nederlands149

Indische afkomst, in wiens conduitestaat later werd aangetekend
dat hij een 'trage bevattelijkheid' paarde aan een 'gebrek aan
voortvarendheid'. 3 Kortom geen hoogvlieger, aan wie in het volste
vertrouwen lastige diplomatieke missies konden worden toe vertrouwd.
Kennelijk had Huskus Koopman deze Brouwer bij gebrek aan
beter in dienst genomen, maar daar kreeg hij spijt van toen hij
Douwes Dekker ontmoette. Dat gebeurde vermoedelijk begin
augustus. Dekker wist toen in korte tijd een zeer goede indruk op
Huskus Koopman te maken. Huskus Koopman raakte zelfs zo
gecharmeerd van de controleur in spé dat hij op 11 augustus de
Gouverneur-Generaal probeerde over te halen om in de plaats van
de reeds voorgedragen Brouwer alsnog Douwes Dekker als zijn
assistent te benoemen. Dit blijkt uit een bundeltje brieven dat ik bij
toeval in het Arsip Nasional te Jakarta aantrof. Daartussen bevindt
zich ook een afschrift van de brief die Douwes Dekker op 10 augustus 1842 aan Huskus Koopman schreef. In die brief, die in een
plechtstatige stijl is geschreven, verzoekt hij de gezant zeer beleefd
om zijn benoeming op Sumatra ongedaan te laten maken opdat hij
aan de missie naar Bali zou kunnen worden toegevoegd.
Het moet gezegd, Huskus Koopman deed zijn best. In zijn brief
aan de G.-G. prees hij Douwes Dekker als een veelbelovend
ambtenaar aan en schreef 'dat het in het belang mijner missie en
derhalve van 's Lands dienst wenschelijk zoude wezen, gemelde
persoon aan de zending toe te voegen waardoor hy welligt tot het
bekleeden van belangrijker betrekkingen in de Indische diplomatie
zoude kunnen worden geschikt gemaakt'. Deze zin heeft Douwes
Dekker ongetwijfeld als muziek in de oren geklonken. Hij, de
miskende commies, werd hier tenminste op ware grootte geschat.
Hoewel het verzoek nogal laat werd ingediend (en zowel de
voordracht van Brouwer als de benoeming van Dekker op Sumatra
ongedaan moesten worden gemaakt), was Dekker vermoedelijk
optmistisch over de afloop. Daar had hij wel enige reden voor.
Huskus Koopman had namelijk in zijn brief aan de G.-G. een sterk
argument ten gunste van Dekker naar voren gebracht. Hij schreef
dat Dekker zijn opvoeding en opleiding in Nederland had genoten.
Dit in tegenstelling tot Brouwer, die als Indische jongen nog nooit in
Europa was geweest. En dat verschil begon in die dagen te tellen.
Volgens een minister van koloniën moesten ambtenaren in Indië bij
voorkeur een Europese opvoeding hebben genoten, opdat hen 'de
begeerte [werd] bijgebracht tot het houden van een edel, rechtvaar150

dig en kuis gedrag teneinde de door hen te besturen bevolking een
hoog denkbeeld te geven van hun overheersing'. 4 Dit raciale
onderscheid tussen Europeaan en Indo-Europeaan was nauw
verbonden met de opkomst van de koloniale staat waar ik straks
nog op terugkom.
Wat bewoog Douwes Dekker trouwens om zo halsoverkop naar
een nieuwe baan te solliciteren, terwijl hij nog niet eens met zijn
werk als controleur was begonnen? Ik veronderstel dat er twee
redenen zijn. Wellicht leek er voor Dekker een snellere carrière in
het verschiet te liggen indien hij bij Huskus Koopman in dienst trad.
En, in plaats van naar het niet bijster populaire Sumatra te
vertrekken, wachtte hem nu wellicht het diplomatieke avontuur op
Bali. Belangrijker lijkt me echter het feit dat hij, afgezien van enkele
lange missies naar Bali, in Batavia kon blijven wonen. En dat
betekende dat hij in zijn nieuwe functie als gouvernementsdiplomaat opnieuw een poging kon wagen om zijn geliefde Caroline
Versteegh te veroveren. Dat deed hij dan ook.
Ongetwijfeld kwam de klap hard aan toen hij kort na elkaar twee
keer nul op rekest kreeg. Op 24 augustus wees de vader van
Caroline het hernieuwde aanzoek af en tegelijkertijd moet Dekker
hebben vernomen dat ook het Balinese avontuur niet doorging. De
bureaucratische molen van het koloniale bestuur had de argumenten ten gunste van Dekker vermaald en produceerde de benoeming
van de man die het eerst was voorgedragen: Brouwer werd Huskus
Koopmans assistent en vertrok in oktober naar Bali. Een maand
daarvoor was Douwes Dekker alleen naar Padang afgereisd. Na
rusteloze weken waarin hij eerst geprobeerd had uit Batavia weg te
komen en vervolgens hemel en aarde had bewogen om er te blijven,
ging hij op weg naar zijn kastekort en naar de man die een van zijn
grootste vijanden zou worden, kolonel A.V. Michiels. De ironie van
de geschiedenis wilde dat deze Michiels zeven jaar later uitgerekend
op Bali door een verdwaalde kogel werd gedood tijdens een
militaire expeditie, die regelrecht voortvloeide uit de diplomatieke
misverstanden die het gezantschap van Huskus Koopman had
teweeggebracht.
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Batavia 10 augustus 1842
Aan den Heer H.J. Huskus Koopman
Kommissaris enz.
Batavia.
Weledelgestrenge Heer!
Ik genoot de Eer door UwEdG bij monde te worden bekendgemaakt met de
omstandigheid dat UwEdGestr. op UwEdG s eerstkomende commissie
reize, waarschijnlijk van Gouvernementswege zoude vergezeld worden
door eenen ambtenaar, en even als ik toen den hoogen prijs te kennen gaf
waarop ik eene dergelijke plaatsing schatten zoude, nam ik eerbiedig de
vrijheid UwEdG. mijnen spijt te betuigen dat de voordragt daaromtrent
reeds gedaan – en derhalve het vooruitzigt eene dusdanige plaatsing voor
mij vervlogen was; UwEdG. hadt vervolgens de goedheid mij den raad te
geven mij alsnog tot het Gouvernement te wenden om in weerwil van den
reeds gedanen voordragt, mij voor gemelde betrekking van toegevoegd
ambtenaar aan te bevelen, en stond mij ten overvloede goedgunstig toe,
om in het daartoe tenderend verzoekschrift melding te maken van
UwEdGs toestemming om tot het erlangen van voormelde betrekking
mede te dingen.
Dat verzoek is echter nog niet door mij ingediend. De redenen mijner
schijnbare nalatigheid zijn inderdaad niet toe te schrijven aan gebrek aan
belangstelling, daar ik immer blijf verkeren in de meening dat ik nooit
mijnen meer werkdadigen werkkring op een zoo nuttige wijze kan
aanvangen als zich in deze omstandigheden voordoet, doch het zijn de
volgende oorzaken die mij van UwEdGs vergunning tot nog toe geen
gebruik deden maken.
De benoeming tot Controleur 2 e kl. nog onlangs ten deele gevallen, is, ik
gevoel en erken dat zelve, gunstiger dan ik in mijne toenmalige omstandigheden verwachten konde. Ik besef ten volle zijner Excellentie den
Gouverneur Generaal ook erkentelijkheid verschuldigd te wezen, voor
eene zoo vereerende betrekking, en het is dit gevoel van dankbaarheid dat
mij huiverig maakt.
Hoogstdenzelven nu terstond weder met een verzoek te bemoeyelijken,
dat aan onjuiste oorzaken zal worden toegeschreven, en oppervlakkig
hoogstonbescheiden schijnen zal; men zoude de aanleidende oorzaak van
mijn verlangen kunnen zoeken in den bij velen bestaanden tegenzin om
naar Sumatra te vertrekken. UwEdGs zelve, wien ik nog onlangs de eer
had de verzekering te geven dat ik ook daar, den mij opgelegden taak met
lust en ijver zoude trachten te volbrengen, zult in een en ander mijne
denkbeelden waarschijnlijk billijken, maar moeyelijk zoude het mij
misschien vallen ook bij het Gouvernement mijne gevoelens te regtvaardigen, zoodat in elk geval aan Hetzelve ingediend verzoekschrift tot het
verkrijgen eener andere dan de mij thans toegelegde plaatsing mij in een
zeer ongunstig daglicht zoude doen voorkomen.
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Daar ik echter, zooals ik de Eer had boven te zeggen, het vergezellen van
UwEdGestr. op UwEdGs Commissiereis als in mijn belang wenschelijk, en
wat meer is als voor mij hoogst nuttig blijf beschouwen, neem ik op grond
van het genoteerde de vrijheid mij tot UwEdG. te wenden met het
eerbiedig verzoek om, indien daartoe mogelijkheid bestaat, mij alsnog bij
het Gouvernement tot het vervullen van meergemelde betrekking in
mijnen tegenwoordigen rang voor te dragen.
Mij daartoe voorts in UwEdG. minzame welwillendheid aanbevelende,
heb ik de eer UwEdGestr. de betuiging mijner verschuldigde hoogachting
aan te bieden, en mij te noemen
Weledele Gestrenge Heer!
UwEdGestr. D.W. Dienaar
(w.g.) Douwes Dekker
(Arsip Nasional Republik Indonesia; Bali 7, rapportage H.J. Huskus Koopman;
afschrift)

Nu deze puntkomma aan de biografie van Douwes Dekker is
toegevoegd lijkt zijn Balinese intermezzo te zijn afgesloten. Dat is
niet helemaal waar, want hoewel Douwes Dekker zelf nooit op Bali
is geweest waarde zijn Max Havelaar er dertig jaar later wel in rond.
Ik zal dit verduidelijken aan de hand van een affaire rond een
Balinese regent die zich in 1872 afspeelde. In het kader daarvan zal
ik tevens proberen de fameuze kwestie Lebak in een vergelijkend en
historisch perspectief te plaatsen.
Het is opvallend hoezeer de discussie over de zaak Lebak nog
altijd wordt gedomineerd door morele stellingnames. Het optreden
van Douwes Dekker – en/of Havelaar – was of goed of slecht. In
samenhang hiermee is ook de regent van Lebak beurtelings veroordeeld als brute potentaat dan wel vrijgepleit omdat hem op grond
van de adat nu eenmaal niets te verwijten viel. Aan deze discussie
zijn waarschijnlijk meer bladzijden gewijd dan aan de vraag welke
ruimere politieke betekenis aan het conflict tussen de assistent-resident en de regent kan worden gegeven. Ik doel hiermee vooral op
de veranderende machtsverhoudingen binnen het koloniale bestel.
De zaak Lebak was niet uniek. Er zijn namelijk vele botsingen
geweest tussen regenten en Europese bestuursambtenaren. Dergelijke conflicten hadden niet primair persoonlijke, maar veelal
structurele oorzaken. Er vond in de loop van de negentiende eeuw
153

namelijk een belangrijke verschuiving plaats in de machtsverhouding tussen het inheemse en het Europese bestuur.
Toen de beide architecten van de koloniale staat – J.C. Baud en J.
van den Bosch – rond 1830 het Nederlandse machtsoverwicht op
Java gestalte gaven, kenden zij een sleutelpositie toe aan de
inheemse regenten. Beschermd door het geweldsmonopolie van
het centrale bewind in Batavia kregen deze inheemse bestuurders
een merkwaardige dubbelrol te vervullen. Enerzijds werden zij tot
de regionale zetbazen van het blanke koloniale bewind gemaakt,
waardoor zij in ruime mate werden gehonoreerd. Anderzijds
vervulden zij tegenover de bevolking de rol van 'traditionele'
hoofden. Hun positie werd met allerhande decorum en rituelen
onderstreept en op die manier gaven zij het gezag van de koloniale
staat een Javaans gezicht. Zolang deze regenten 'goed' functioneerden, dat wil zeggen, zolang zij 'rust en orde' handhaafden en hun
medewerking verleenden aan de exploitatie van Java, beschikten
zij over een aanzienlijke macht binnen hun eigen domeinen. Rond
het midden van de negentiende eeuw vormden de regenten de
belangrijkste pijlers van de koloniale staat op Java en was hun
macht groter dan ooit tevoren. Juist op dat moment arriveerde
assistent-resident Douwes Dekker in Lebak en reeds na enkele
dagen nam hij het fatale besluit om de regent de wacht aan te
zeggen. Hij vergreep zich met andere woorden aan de fundering
van het koloniale bestel en werd, hoe kan het anders, op zijn vingers
getikt. De regent van Lebak moest blijven en Dekker moest weg.
De situatie zoals die hier ruwweg is geschetst was niet statisch,
want er zat wel degelijk beweging in het koloniale bestel. Geleidelijk aan penetreerde het Europese bestuur dieper in de samenleving
en dat had tot gevolg dat de machtspositie van de regenten
langzaam maar onherroepelijk werd aangetast.5
Tegelijk met de penetratie van het koloniale staatsbestel in de
lokale orde begon zich onder de Europeanen een mentaliteitsverandering te voltrekken. Het waren met name de nieuwe bestuursambtenaren, die in Nederland waren opgevoed en opgeleid,
die ethische motieven omtrent de rol van het blanke bestuur in de
samenleving met zich mee brachten. Nederland was niet alleen in
Indië om er te heersen, maar had er ook de roeping om de bevolking
te beschermen tegen 'willekeur' en 'knevelarijen'. Hoewel de
zogenaamde 'ethische politiek' pas rond de eeuwwisseling officieel
regeringsbeleid werd, klonken dergelijke geluiden al ver voor die
tijd in diverse ambtelijke stukken door.
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Hoogstwaarschijnlijk had ook Douwes Dekker tijdens zijn verlof
in Nederland met deze ethische opvattingen kennis gemaakt en
zodra hij de kans kreeg bracht hij ze tegen de regent van Lebak in
stelling. De regenten werden door de penetratie van het Europese
bestuur en de nieuwe ethische opvattingen in het defensief gedrongen. Zij moesten veel van hun recht prijsgeven en werden steeds
afhankelijker van hun Europese superieuren. Bovendien veranderden de normen op grond waarvan zij werden beoordeeld. Werden
zij vroeger geprezen omdat zij de 'rust en orde' in hun domeinen
handhaafden, nu liepen zij de kans wegens 'knevelarijen' te
worden ontslagen. Hiermee wil ik aangeven dat Dekkers actie meer
reliëf krijgt wanneer de kwestie Lebak in de ruimere context van
politieke veranderingen in Indië wordt gezien.
De verschuiving in de onderlinge machtsverhouding tussen
Europees en inheems bestuur ging uiteraard met de nodige conflicten gepaard. Aan de hand van vier voorbeelden wil ik laten zien dat
de machtsbalans steeds verder in het nadeel van de regenten uitviel.
Over de eerste zaak kan ik heel kort zijn, het betreft namelijk de
kwestie Lebak. Daarover is al zoveel gezegd dat ik hier alleen de
uitslag hoef te resumeren. In 1856 kon de regent van Lebak zich nog
handhaven tegenover de aanval die de assistent-resident op hem
inzette.
Het tweede voorbeeld speelde rond 1870 en toen was het klimaat
al veranderd. Dat blijkt uit een conflict rond de regent van Blitar in
Oost-Java. Tot grote tevredenheid van de Nederlanders had hij al
negentien jaar het bewind gevoerd in Blitar toen hij plotseling in de
pers werd aangeklaagd wegens geweldpleging, diefstal, afpersing,
corruptie en wat dies meer zij. Het bleek namelijk dat hij nauwe
relaties onderhield met een uitgebreid netwerk van dieven en
misdadigers in zijn gebied en hen niet alleen beschermde maar ook
voor het klaren van minder frisse klusjes inzette. Dat was bepaald
niet ongebruikelijk, want dieven of jago's maakten in die dagen
onderdeel uit van het informele netwerk waarmee regenten 'rust
en orde' handhaafden. Het was met andere woorden niet de regent
van Blitar die zich plotseling misdadig was gaan gedragen, maar het
waren de Nederlanders die hem anders gingen beoordelen. De
vlekkeloze reputatie van een geroutineerd bestuurder lag derhalve
in duigen en de regent kon nog net goed wegkomen door eervol
ontslag aan te vragen hetgeen hem onmiddellijk werd verleend.6
Het derde voorbeeld betreft een dramatisch conflict dat zich
precies rond de eeuwwisseling in Madiun afspeelde. Tegenover
155

elkaar stonden enerzijds de regent van Madiun en anderzijds de
Nederlandse resident en hun gevecht om de macht is exemplarisch
voor de strijd tussen het Javaanse en het Europese bestuur.'
Ditmaal wist de regent zich niet te handhaven, en evenmin kon hij
de eer aan zichzelf houden. Hij werd.namelijk, zij het nog eervol,
ontslagen en leed daarmee een gevoelige nederlaag. De uitkomst
van dit incident betekende dat de grote rol die de regenten in de
negentiende eeuw hadden vervuld, vrijwel was uitgespeeld. Het
Europese bestuur had het heft definitief in handen genomen en
begon de regenten tot betrekkelijk machteloze marionetten te
reduceren.
Tot slot het vierde voorbeeld, dat zich tussen 1872 en 1874 in
Noord-Bali afspeelde rondom de regent van Buleleng. 8 Daarin
wordt het zojuist geschetste proces in uitvergrote vorm zichtbaar en
dringt zich tevens een vergelijking (maar geen strikte gelijkenis)
met de zaak Lebak op.
In 1872 is de regent van Buleleng een machtig en buitensporig
rijk man. De Nederlanders hebben diens gebied sinds 1854 min of
meer tegen wil en dank onder beheer maar willen er eigenlijk geen
geld en energie aan besteden. Daarom hebben zij een telg uit het
plaatselijke vorstenhuis tot regent benoemd die aanvankelijk alleen
door een controleur werd gesecundeerd. Wat later wordt er nog een
assistent-resident aan toegevoegd maar die heeft evenmin veel
greep op de gang van zaken. De regent weet zich echter door de
Nederlanders beschermd en bouwt onder Nederlandse vlag een
enorme machtspositie op. Van een lastige tegenstander weet hij
zich bijvoorbeeld te ontdoen door hem als een opstandeling af te
schilderen als gevolg waarvan er door Batavia een militaire expeditie op af wordt gestuurd die hem inrekent. Zijn rijkdom ontleent
de regent in hoofdzaak aan het recht om het opiummonopolie aan
de hoogste bieder te verpachten en dat leverde hem jaarlijks rond de
honderdduizend gulden op. Met dat geld leeft hij vorstelijk en kan
hij tevens een grote schare van cliënten en handlangers aan zich
binden. Kortom hij, en niet het Europese bestuur, heeft de touwtjes
in handen en zijn positie lijkt onaantastbaar.
Plotseling komt daar verandering in wanneer er in het voorjaar
van 1872 een nieuwe assistent-resident arriveert, wiens optreden
verdacht veel weg heeft van dat van Havelaar. Op het erf van de
assistent-resident worden uit naam van 'de bevolking' schriftelijk
klachten gedeponeerd over machtsmisbruik van de regent. Tevens
blijkt de Javaanse jaksa die de assistent-resident terzijde staat maar
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al te bereid om deze klachten nader te onderzoeken, want hij
koestert om persoonlijke redenen een wrok tegen deze machthebber. De assistent-resident laat er geen gras over groeien. Reeds
na enkele weken is hij ervan overtuigd dat de regent schuldig is aan
ernstig machtsmisbruik en dient bij zijn chef, de resident van
Banyuwangi het verzoek in om de man in voorlopige hechtenis te
nemen. Tot zover gaat de vergelijking met de zaak Lebak op, maar
dan loopt hij mank. Wat Douwes Dekker wilde, maar niet gedaan
kreeg, lukt de assistent-resident van Buleleng namelijk wel! In
tegenstelling tot Brest van Kempen gedraagt de resident van
Banyuwangi zich bepaald niet als Slijmering maar gaat hij de regent
hoogstpersoonlijk inrekenen. Hij begeeft zich onmiddellijk per
gouvernementsstomer naar Buleleng. Na aankomst brengt de
regent, zoals de etiquette dat voorschrijft, een beleefdheidsbezoek
aan boord van het schip. Daarop wendt de stomer de steven en vaart
weg. De regent is ingerekend en zal zijn land voorlopig niet meer
terugzien. (Nog jaren later weigerden Balinese hoogwaardigheidsbekleders om ook maar een voet aan boord van gouvernementsschepen te zetten.) Dan vindt het onderzoek naar de vermeende
misstanden, waar Douwes Dekker in Lebak zo vergeefs voor had
gepleit, plaats. Gezamenlijk ondervragen de resident en de assistentresident in Buleleng een groot aantal getuigen die door de Javaanse
jaksa zijn opgetrommeld. Daarbij wordt van dik hout planken
gezaagd. Een enkele getuige die wat al te lang van stof is wordt met
een bondig 'komperdom jangan cerèwèt' de deur gewezen. Andere
getuigen stelt de resident voor de volgende keus: je pleit nu tegen de
regent anders ben je mede schuldig aan zijn vergrijpen en wacht jou
ook een straf. De getuigen kiezen uiteraard eieren voor hun geld.
Wat heeft het immers voor zin om je vroegere beschermheer te
verdedigen nu hij er niet meer is en jou niet meer kan beschermen?
De regent wordt, kortom, schuldig bevonden. Plotseling blijkt de
man over wie jaren lang niets dan goeds is gerapporteerd een
boosaardige machtswellusteling te zijn en hij wordt ontslagen.
Havelaar heeft gewonnen.
Zoals door Rouffaer wordt vermeld bracht de Max Havelaar een
schok teweeg in de gelederen van het Europese bestuur. Zonder het
te kunnen bewijzen, vermoed ik dat Multatuli's aanklacht een rol
heeft gespeeld in de rel rond de regent van Buleleng. Het boek heeft
althans reeds het klimaat geschapen om machtsmisbruik onderwerp van gesprek en doelwit van onderzoek te maken.
Daarmee is het verhaal echter nog niet ten einde, want een jaar
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later arriveert de inspecteur der cultures, P.J. Zoetelief in Buleleng
met de opdracht voorstellen te formuleren om de bestuurscrisis
aldaar op te lossen. Zoetelief zit niet bepaald stil. Als een ware Rob
Nieuwenhuys avant la lettre toont hij na enkele maanden onderzoek de volstrekte onschuld van de regent aan! In een lijvig rapport
wordt omstandig uit de doeken gedaan dat de regent niets misdaan
heeft doch alleen volgens de wetten van het land heeft gehandeld.
Hooguit is hij af en toe misleid door ondergeschikten die kwade
bedoelingen hadden en op eigen voordeel uit waren. Eigenlijk was
de regent dus het slachtoffer van zijn eigen goedgelovigheid.
Interessant is dat Zoetelief zijn oordeel op dezelfde getuigen
baseert die eerder de beschuldigingen tegen de regent hadden
bevestigd. Zij vertellen nu dus het tegenovergestelde. Bovendien
wordt aangevoerd dat men tijdens het eerste verhoor de meeste
vragen niet begrepen had omdat noch de assistent-resident noch de
resident behoorlijk Maleis bleken te spreken, laat staan dat zij het
Balinees machtig waren. Dit kan inderdaad een rol hebben gespeeld,
maar er is een deugdelijker verklaring voor de ommezwaai die de
getuigen maken. Naar later zou blijken deed het gerucht de rond dat
de veroordeelde regent binnenkort gerehabiliteerd zou worden en
derhalve zijn positie in Buleleng weer zou gaan innemen. Niemand
wilde het risico lopen om straks, wanneer de regent weer aan de
macht was, met diens wraak geconfronteerd te worden. Men
anticipeerde met andere woorden reeds op de toekomstige situatie
door tijdig dekking te zoeken.
Uit deze en andere gegevens blijkt dat er achter de rug van het
Europese bestuur een voortdurende strijd tussen verschillende
inheemse facties gaande was. Wie immers het vertrouwen van de
Nederlanders wist te winnen kreeg toegang tot macht binnen de
eigen samenleving. 9 En de spanningen die deze concurrentie met
zich meebracht namen toe wanneer de Nederlanders aanstalten
begonnen te maken om zelf meer greep op de zaken te krijgen.
De affaire in Buleleng kende louter verliezers, want het gevolg
van het rapport van de inspecteur der cultures was dat zowel de
assistent-resident als de resident werden ontslagen omdat zij te
eigenmachtig en te onbesuisd te werk waren gegaan. Tenslotte was
Havelaar in Buleleng toch ten onder gegaan. Ondanks het positieve
pleidooi van Zoetelief keerde ook de omstreden regent niet terug.
Hij sleet zijn jaren in ballingschap en heeft waarschijnlijk nooit ten
volle begrepen wat hem nu eigenlijk werd verweten. En tenslotte
kreeg ook Zoetelief een veeg uit de pan. Hij was met zijn onderzoek
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ver buiten zijn boekje gegaan en had bovendien onnodige onrust
gezaaid. En onrust zaaien was wel ongeveer het ergste wat een
ambtenaar verweten kon worden.
Enige jaren later nam het Europees bestuur ook in Buleleng het
heft in eigen hand door in één keer over te stappen op een vorm van
direct bestuur. Zo was het proces dat zich op Java gedurende de
gehele tweede helft van de negentiende eeuw had afgespeeld in
Buleleng binnen tienjaar voltooid.
Van oppermachtige zetbazen van een klein maar efficiënt Europees
bestuurscentrum werden de regenten ofwel geheel uitgerangeerd
of tot ondergeschikte ambtenaren van de koloniale staat gedegradeerd. De kwestie Lebak moet aan het begin van dit proces worden
geplaatst. Omdat de positie van de regenten toen nog vrijwel
onaantastbaar was, moest Dekker wel verliezen. Vijftig jaar later
lagen de verhoudingen echter geheel anders. Het is dan ook niet al
te gewaagd om te veronderstellen dat indien Douwes Dekker zijn
conflict aan het einde van de negentiende eeuw had mogen
uitvechten, hij, en niet de regent, deze krachtmeting zou hebben
gewonnen. Douwes Dekker zette de aanval op de regent te vroeg in
en verloor. Daar hebben we de Max Havelaar aan te danken. Maar,
wat Douwes Dekker niet lukte, daarin had zijn alter ego meer
succes, want het was Max Havelaar die er mede toe heeft bijgedragen dat aan de macht van de regenten gaandeweg een einde werd
gemaakt.
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5 Zie D.H. Burger, Sociologisch-Economische Geschiedenis van Indonesia I. Wageningen/Amsterdam/Leiden 1975, hoofdstuk 8.
6 Zie over deze zaak Henk Schulte Nordholt, 'De jago in de schaduw: misdaad en
"orde" in de koloniale staat op Java', De Gids 146, pp. 664-675.
7 Onghokham, 'The Inscrutable and the Paranoid: an Investigation into the
Sources of the Brotodiningrat Affair', in: R.T. McVey (ed.), Southeast Asian
Transitions. New Haven/Londen 1978, pp. 112-157.
8 Over Noord-Bali in de tweede helft van de negentiende eeuw is een uitgebreider artikel in voorbereiding, waarin de hier gebruikte bronnen nader zullen
worden verantwoord.
9 Zie o.a. W.F. Wertheim, 'Multatuli's Insulinde', in: Multatuli. Hasselt 1970, pp.
65-92; en idem,'Havelaar's Tekort', De Nieuwe Stem 15 (1960), pp. 362-379.
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Henk Schulte Nordholt (1953) studeerde niet-westerse geschiedenis aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam en verrichtte onderzoek naar de
geschiedenis van Bali. Hij werkt aan de Universiteit van Amsterdam, waar
hij momenteel tijdelijk verbonden is aan het Centrum voor Azië Studies
Amsterdam (CASA).
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Terug naar Lebak
Een fotocollectie
GERARD TERMORSHUIZEN

De hieronder afgedrukte foto's horen tot de collectie 'Terug naar
Lebak', in november jongstleden tentoongesteld in het zogenaamde
'Arsenaal' (Faculteit Letteren, Rijksuniversiteit te Leiden). Zij kwam
in 1973 tot stand en was een direct gevolg van de verschijning van
de Indonesische vertaling van Multatuli's Max Havelaar in 1972. Ik
was nauw betrokken bij deze uitgave en kwam mede in verband
hiermee nogal eens in Rangkasbitung waar ik onder andere kennis
had gemaakt met twee achterkleinzonen van Karta Natanegara, de
regent van Lebak om wie in 1856 het conflict tussen Douwes
Dekker en zijn superieuren begon. Aan deze beide mannen werden
de eerste exemplaren van de vermelde vertaling overhandigd
tijdens een bijzondere bijeenkomst – zo waren bijvoorbeeld alle
hoofden van Lebak daar aanwezig – in de pendoppo voor de
regentswoning in Rangkasbitung.
Het waren Karta Natanegara's nazaten, autoriteiten met invloed,
die zich op mijn verzoek bereid verklaarden een kleine expeditie te
organiseren naar het voor gewone stervelingen onbereikbare binnenland van Lebak. En zo werd mogelijk wat al lang bij me had
geleefd: een tocht te maken langs en naar alle plaatsen in Banten die
in de Max Havelaar worden genoemd. Ik wilde dat alles ook
gefotografeerd hebben en wist wie dat heel goed zou kunnen: Bert
Vinkenborg, in die jaren directeur van het Erasmushuis, het
Nederlandse culturele centrum, in Jakarta. Samen met hem heb ik
de reis 'Terug naar Lebak' ondernomen.
Van het fotomateriaal kon, dank zij de steun van het ministerie
van CRM (nu: WVC) een tentoonstelling – in totaal 42 foto's op
groot formaat – worden samengesteld. Zij was, in juni 1973, voor
het eerst te zien in het Erasmushuis in Jakarta en maakte vervol161

gens met groot succes een reis langs een aantal culturele centra in
Indonesië. Van expositie van de foto's in Nederland is het – op één
uitzondering na: tijdens een 'Max Havelaar'-symposium in Utrecht
in 1981– nooit gekomen. Dat kwam vooral, doordat zowel Vinkenborg als ik in Indonesië woonden en werkten. Wèl werd van de
collectie een tweede exemplaar gemaakt voor het Letterkundig
Museum in Den Haag. Het was dit exemplaar dat in november
jongstleden in het 'Arsenaal' werd tentoongesteld.
Onze tocht naar Lebak nam twee dagen in beslag. Het eerste traject
– zie het hier opgenomen kaartje met de gevolgde reisroute – leidde
van Jakarta naar Rangkasbitung, een afstand van 140 km. Het is nog
precies dezelfde omweg als die welke Douwes Dekker aflegde, toen
hij zich in 1856 naar zijn nieuwe standplaats begaf: via Tangerang,
Serang en Pandeglang, een gedeelte van de grote postweg, door
Daendels in het begin van de vorige eeuw aangelegd, nu keurig
geasfalteerd. Het tweede traject, een afstand van zo'n 55 km, ging
van Rangkasbitung naar Badur, het dorp van Saïdjah en Adinda,
ons einddoel. Het ligt in het district Parang-Kujang, een moeilijk
bereikbaar gebied. Via een uitgekiende route, deels dwars door
bossen en een donkere rubberplantage, bereikten we met twee
terreinwagens Gunung-Kencana, het dorp waar eens het districtshoofd van Parang-Kujang – hij die de buffels van Saïdjahs vader
afnam – woonde. De tocht naar Badur, een kleine 10 km verder
naar het noord-oosten liggend, legden we te voet af: over geaccidenteerd terrein, via smalle paadjes en sawandijkjes, soms door
hoog alang-alang.
Ik beperk me nu verder tot wat gegevens over Lebak. Wie kennis wil
nemen van het foto- (deels reis-) verhaal verwijs ik naar mijn
(tweetalige) Kembali ke Lebak / Terug naar Lebak (1973) dat ik
indertijd schreef als een soort gidsje bij de tentoonstelling. Hier en
daar wat gewijzigd werd dit verhaal ook afgedrukt in het tijdschrift
Ons Erfdeel (jrg. 1 6, nr. 4, september/oktober 1973, pp. 57-66).
'Terug naar Lebak', laat ik het met nadruk zeggen, was het Lebak
uit 1973. De bevolkingsaantallen bijvoorbeeld die ik hier geef,
waren die uit 1973. Ik vergelijk die overigens zo nu en dan wel met
cijfers uit 1856, die mij dank zij Rob Nieuwenhuys onder ogen
kwamen.
Vergelijking van het Lebak uit 1973 met dat uit de dagen van
Douwes Dekker levert naast allerlei verschillen een treffende
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overeenkomst op: het isolement van een groot deel van dit gebied;
een isolement dat sterk bepalend is voor het leefpatroon van de
bevolking daar. Behalve tussen de enkele wat grotere plaatsen zijn
er weinig of geen berijdbare wegen. Het merendeel van de bevolking leeft ver van de 'moderne' wereld erbuiten. Weinig auto's of
bromfietsen daar, weinig of geen elektriciteit en dus geen televisie,
wel de transistor-radio. Men leeft en werkt er volgens aloude sociale
en godsdienstige tradities. De dessa's zijn overwegend traditioneelagrarisch, dat wil zeggen de landbouwer is er voor zijn materiële
bestaan afhankelijk van de regenval. Geringe of onregelmatige
regen betekent een slechte oogst en hier en daar honger, wanneer
niet tijdig rijst van buitenaf wordt aangevoerd. Irrigatie is er nog
betrekkelijk weinig.
Lebak is een van de drie kabupaten (regentschappen) die te zamen
de meest westelijke residentie van Java, Banten, vormen. De
andere twee kabupaten zijn die van Pandeglang en Serang. De
hoofdplaatsen zijn respectievelijk Rangkasbitung, Pandeglang en
Serang, met ieder een inwonertal van ongeveer 25.000 mensen,
kleine stadjes dus. Heel Banten beslaat een gebied ter grootte van
een kwart van Nederland, met een, voor het allergrootste deel
agrarische, bevolking van ongeveer twee miljoen (ter vergelijking:
in 1856 woonden er in Banten ruim een half miljoen mensen). Een
niet gering aantal, vooral als men bedenkt dat Banten naar het
beboste en bergachtige zuiden toe relatief dun bevolkt is. Bevolkingsconcentraties vindt men vooral in de laagvlakten en in de
buurt van irrigatiewerken.
Lebak is ongeveer zo groot als de provincie Friesland. Het is een
berg- en heuvelachtig – ook bosrijk – gebied. Desondanks wonen er
zo'n 600.000 mensen (ter vergelijking: in 1856 waren dat er
75.000). Zij horen tot het volk van de Soendanezen. Hun eigen taal
is het Banten-Soendaas. Het gebied bestaat uit een viertal districten,
elk weer verdeeld in onderdistricten. Elke dessa staat onder leiding
van een lurah, het dorpshoofd.
Afgezien van enige industrie in Rangkasbitung en wat goud- en
zilverwinning in het zuiden, leeft de bevolking van wat de bodem
opbrengt: vooral rijst, daarnaast wat rubber, koffie, kopra en
kruidnagelen; aan de zuidkust is er visserij. De economische positie
van Lebak is zwak. Het is – zoals ten tijde van Douwes Dekker – een
achtergebleven gebied. Pogingen worden ondernomen om het
isolement te doorbreken, de resultaten daarvan worden langzamerhand merkbaar: aan de uitbreiding van de irrigatie wordt aandacht
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besteed, nieuwe landbouwmethoden vinden geleidelijk ingang en
wegen worden verbeterd.
Niet alleen het gebrek aan geldmiddelen remt de ontwikkeling
van dit gebied. Er zijn daarvoor ook andere factoren aan te wijzen,
factoren die nauw samenhangen met de aard van de bevolking.
Men hecht er aan oude tradities, met als gevolg een instinctieve
afkeer van het 'nieuwe'. Veel is zelfs taboe. Het aanleggen van
irrigatiewerken bijvoorbeeld heeft als consequentie het openleggen
van de bossen. Maar gedeelten daarvan komen niet in aanmerking,
omdat ze als kramat, heilig, worden beschouwd. De bevolking is
overwegend orthodox islamitisch, fanatieke groepen onder hen zijn
niet zeldzaam.
Geheel afgezonderd leeft in het centrale gedeelte van het gebied
de volksstam Baduy, een waarschijnlijk na de komst van de islam
teruggedrongen restvolk dat een door het hindoeïsme beïnvloed
animisme aanhangt. De ongeveer 4000 Baduy hebben een volkomen eigen politiek, sociaal en religieus systeem. Alle beschavingsinvloed van buitenaf wordt tegengehouden, de zeden zijn er zeer
streng. Een vreemdeling, en dat is vrijwel iedereen buiten de
Baduy, zal nooit tot in het 'binnenste' van hun gebied doordringen.
Behalve de economische, zijn er nog tal van andere problemen
waar Lebak mee wordt geconfronteerd, bijvoorbeeld die van onderwijs en gezondheidszorg. Verbeteringen zijn er onmiskenbaar,
maar het gaat langzaam.
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De Nederlandse ambassadeur overhandigt de Max Havelaar in de Indonesische
vertaling aan de twee achterkleinzonen van Karta Natanegara.

Dit gebeurde in Rangkasbitung. De hoofden van Lebak waren daarbij aanwezig.
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Kaartje van Banten met de gevolgde reisroute.
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Het residentiehuis in Serang, waar Douwes Dekker enige malen de gast was van
zijn chef Brest van Kempen.
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Halverwege Pandeglang en Rangkasbitung, met op de achtergrond de 1800 meter
hoge Gunung Karang.
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Hier, op de grens tussen Lebak en Pandeglang, wachtte Karta Natanegara de
aankomst van zijn nieuwe chef, Douwes Dekker, af.
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Rangkasbitung: de Jalan Multatuli verbindt de brug over de rivier met de
aloon-aloon.
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De aloon-aloon met de oude regentswoning; de ervoor gelegen pendoppo is van later
tijd.
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Achter de moskee, aan de aloon-aloon, ligt het graf van Karta Natanegara.
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Straatbeelden van Rangkasbitung.
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Naar Badur, het dorp van Saïdjah en Adinda.
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175

176

177

\\

\\

`^;

\\\„
^

i
V

Samen opgesloten in één heelal'
Drie tijdgenoten

WILFRIED DIERICK

I.
[...1 Wel beschouwd, is de wereld veel kleiner dan je meent: alles
raakt elkaar! Wie weet of 't niet invloed heeft op de Geschiedenis,
datje morgen bij die heren ... hoe heten ze ook?
Ouwetyd en Kopperlith, mijnheer.
... dat je by de heren Ouwetyd en Kopperlith de handel gaat
leren.2
Hoe zag de jonge Eduard Douwes Dekker er uit in de jaren dat hij
als jongste bediende bij de Amsterdamse handelsfirma Van de
Velde werkzaam was? De Dekkers behoorden niet tot het slag
mensen dat hun kroost door portretschilders liet vereeuwigen en
Daguerre vond de fotografie pas uit een klein jaar nadat Eduard op
achttienjarige leeftijd naar Indië was vertrokken.
Wanneer we de vraag wat ruimer stellen – hoe zag in precies
diezelfde tijd een ongeveer zeventienjarige bediende op een Amsterdams handelskantoor er uit? – dan vinden we toch wel een
antwoord in het portret van een jongeman die exact aan deze
'profielschets' beantwoordt. Dat wij ook zijn naam, Isaac Esser,
weten is niet zomaar een bijkomende aardigheid, want als we
Essers leven – dat vrij nauwkeurig bekend is – volgen, zullen we
zien dat het zijne met dat van Eduard Douwes Dekker langs veel
punten, hoogtepunten, parallel liep. Ze hebben elkaar dan ook
– zoals dat past bij evenwijdigheid – waarschijnlijk nooit ontmoet.
Bijna anderhalf jaar vóór de twee jaar jongere Eduard, in februari
1837, vertrok Isaac naar Indië. 3 Hij werd daar klerk ter Algemeene
Secretarie en klom er op tot hoofdcommies. De twee jonge mannen
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Isaac Esser in 1836

zijn elkaar zeker op feesten en in de sociëteit niet tegengekomen.
Isaac werkte veel en 's avonds studeerde hij Maleis of las in de
bijbel, die hij begon over te schrijven als hij in slaap dreigde te
vallen: 'Zoo heb ik het geheele Nieuwe Testament gecopieerd.'
In 1842 – Eduard had toen zijn doopsel plus een ongelukkige
liefde achter de rug en zat misschien al in Natal – maakte Isaac Esser
in het gevolg van Gouverneur-Generaal Merkus een reis door Java.
Hij had zich bij het voorbereiden ervan zo ingespannen en worstelde dusdanig met geestelijke problemen dat hij tijdens die reis half
overspannen moet zijn geweest.
Het jaar erop – in Natal was intussen een kastekort ontstaan en
Eduard Douwes Dekker bevond zich eerloos te Padang – had Esser,
ter voorbereiding van de reis van Merkus naar Bantam, inlichtingen
verzameld en de Gouverneur-Generaal met name gewezen op de
toestanden ten aanzien van de hoofden van Lebak en de verdrukking van de bevolking daar. Na nauwkeurig onderzoek schreef
Merkus op Essers nota, dat de toestand er inderdaad was zoals Esser
die beschreven had, maar dat hij zich, na rijp beraad, verplicht had
gezien 'de in het gezag gestelde familiën te laten wat ze waren,
omdat men deze en hunne wegen kende, en er uit de bevolking
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geen betere te krijgen waren. Het volk was als de hoofden. Nieuwe
schurken aan te stellen, maakte de controle slechts moeilijker.'4
Naar buiten toe toonde Esser zich een jongeman met ambitie en
vol toewijding voor de zaak van het land. En hij danste wel, maar
'met de hel in het hart en onder de voeten'. Want Isaac streed een
geestelijke strijd. Tot zijn ontzetting was in Nederland zijn broer,
met wie hij regelmatig over godsdienstige zaken had gecorrespondeerd, krankzinnig gestorven en ook voor hem – een maandelijkse
verslinder van zo'n vier of vijf tijdschriften over de geestenwereld
en van de werken van Swedenborg – leek de toekomst er nauwelijks rooskleuriger uit te zien. Bij zijn voortdurend streven naar
'zondeloosheid' werd hem tenslotte de ware toestand van zijn hart
duidelijk: niets dan hoogmoed, eigengerechtigheid en onreinheid!
Isaac ontmoette een meisje, Caroline Nieuwenhuys, en omdat zij
rooms-katholiek was stapte hij naar de pastoor. Dat was toen de
heer H.J. Cartenstat, die nog niet zo lang daarvoor het doopsel en
het vormsel had toegediend aan Eduard Douwes Dekker: ook een
jongeman die met een roomse Caroline wilde trouwen. Maar Isaac
Esser was uit een ander hout gesneden; bij hem kwam het niét
goed uit dat deze Cartenstat een flierefluiter was (die niet lang
daarna, vanwege zijn lichtzinnige levenswandel, door de pas
aangekomen bisschop Grooff uit zijn ambt werd ontzet). 5 Esser
schijnt nog wel zijn zonden bij deze priester beleden te hebben
– dat kon uiteindelijk nooit kwaad – en Cartenstat was ook niet te
beroerd om hem daarop de absolutie te verlenen, maar meer heeft
hij voor de gekwelde zoeker toch niet kunnen betekenen.
De ware vrede vond Isaac Esser – die het, ondanks zijn geworstel,
had klaargespeeld om adjunct-inspecteur der cultures te worden –
in veel 'Wèl-doen'. 6 Hij gaf iedere bedelaar in zijn omgeving
dagelijks twintig centen – in die tijd een dagloon voor een arbeider – en stichtte met enkele geestverwanten het Genootschap voor
Uitwendige en Inwendige Zending en een Vereniging voor Maleise
christelijke lektuur, die onder andere bijbelvertalingen verzorgde
in het Maleis (waarin echter, volgens die onbarmhartige taalgeleerde Van der Tuuk, 'door het verkeerd gebruik van een woord dwaasof godslasterlijkheden verteld' werden, 'die ongelooflijk zouden
zijn, als men niet wist hoe lichtvaardig dilettanten, iets durven
ondernemen, waartoe zij niet berekend zijn').'
Toen Esser in 1851, in een brief aan de voorzitter van het congres
van de Evangelische Alliantie te Londen, schreef dat de 'Blijde
Boodschap' helaas niet in Indië was doorgedrongen, werden die
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Isaac Esser omstreeks 1844

woorden in het Engels vertaald met 'glad tidings' en, al of niet
opzettelijk, in de Indiër en in de Arnhemsche Courant zo terugvertaald
dat de lezers wel moesten geloven dat hij daarmee gedoeld had op
'de heugelijke gebeurtenissen van 1848'. 8 De zaak werd door de
regering hoog opgenomen en de Raad van Indië adviseerde haar
Esser, zonder hem verder te horen, uit de kolonie te verwijderen.
In dezelfde week waarin hij ten aanzien van Esser de knoop zou
doorhakken, ontving de Gouverneur-Generaal, mr. Duymaer van
Twist, die in mei Rochussen was opgevolgd, een op 4 augustus 1851
geschreven brief waaruit hij kon afleiden dat er onder zijn bestuursambtenaren ook mannen waren op wie hij zou kunnen bouwen.
De afzender was de 31-jarige gewestelijke secretaris van Menado op
Celebes, Eduard Douwes Dekker, die – met zeer nadrukkelijke
instemming van zijn chef Scherius – solliciteerde naar het ambt van
resident op die plaats. Eduard had, zo stelde Scherius het in zijn
begeleidende aanbevelingsbrief, 'juist die periode van het leven
182

bereikt, waarin men met den edelsten ijver is bezield, de energie het
hoogste is'. Zijn karakter was 'wel wat excentriek, maar van
innerlijk hooge waarde, voor hen die het weten te begrijpen'. 9 De
benoeming ging echter niet door. De Gouverneur-Generaal gaf de
voorkeur aan ene C.P. Brest van Kempen en Dekker werd assistentresident te Ambon.10
Op 7 augustus liet Duymaer van Twist een besluit uitgaan waarin
werd bepaald dat de adjunct-inspecteur der cultures, Isaac Esser,
naar een andere werkkring zou moeten worden overgeplaatst.
Zonder dat die situatie wezenlijk veranderd was vertrok Esser
vanwege de gezondheidstoestand van Caroline in 1854 met zijn
gezin naar Holland, waar hij – vlak na aankomst al – op een
zendingsfeest van de Hernhutters onder luid applaus van onder
andere Da Costa met het voorstel kwam om Nicolaas Beets naar
Indië te zenden!
Zijn nieuwe betrekking – Esser moest toezicht houden op de
versmelting van duiten uit Indië – liet hem ruimschoots de tijd om,
waar hij ook was, de blijde boodschap uit te dragen; niet altijd met
succes zoals bleek te Wijk aan Zee, waar de roomse bevolking geen
oren naar hem had." (Net zo min als in diezelfde tijd in Indië de op
vertrek staande Duymaer van Twist ze had naar Eduard Douwes
Dekker, die, na zijn debacle in Lebak en platzak met zijn gezin in het
Rotterdamsch Hotel te Batavia, nog éénmaal probeerde bij deze
Gouverneur-Generaal in audiëntie ontvangen te worden.)
In 1861 ging Esser weer terug naar Indië waar hij, op voorspraak
van de Algemeen Secretaris Loudon, werd benoemd tot resident op
Timor. Behalve dat hij daar een even bewonderenswaardige als
wanhopige strijd voerde tegen misstanden als slavernij en opiumhandel – waarbij hij vergeefs beroep deed op G.-G. Sloet van den
Beele – blies hij er ook weer terdege de bazuin van het evangelie,
zo zelfs dat de verschrikte notabelen op Timor zijn recepties al gauw
gingen mijden als de pest. Natuurlijk vond met name het christelijk
onderwijs in de vrome resident een warm en vindingrijk pleitbezorger. Zo sprak hij eens te Termanoe een grote menigte toe. 'Ik nam
twee christen-kinderen, behoorlijk gekleed, gekamd en gewasschen, en twee heidensche bijna naakte kinderen en beklom met
deze vier een kleinen heuvel, plaatste de christen-kinderen aan
mijne rechter- en de anderen aan mijne linkerkant en wijzende op
het verschil in uiterlijk, vroeg ik, welke kinderen zij zouden
kiezen?' i2 De sukkels kozen de christen-kinderen.
Omdat hij niet medeplichtig wilde zijn aan de bemoeienissen van
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de overheid met de opiumhandel, besloot Isaac Esser, na twee jaar
residentschap, ontslag te nemen en terug te keren naar Nederland.
In 1864 kwam hij daar aan en al in 1865 werd hij door onder
anderen Groen van Prinsterer bij de kiezers van Den Haag warm
aanbevolen als kandidaat voor de Tweede Kamer. Esser werd echter
– net als bij de verkiezingen van 1860 en 1862 die andere oudbestuursambtenaar in Oost-Indië, Eduard Douwes Dekker – niet
gekozen. Dekker gaf zich na dat politieke avontuur verder uitsluitend aan het schrijven en Esser stortte zich nu geheel op het
evangelisatiewerk.
Bijeengedreven op dat stukje grond, zoveel kleiner dan die
uitgestrekte gordel van smaragd, hebben ze in elk geval van elkaars
bestaan geweten. Van een rechtstreeks contact is echter ook toen
nooit sprake geweest, al heeft het een paar keer niet veel gescheeld.
In de nacht van 13 op 14 december 1872 werden in Den Haag
twee vrouwen vermoord. De daders waren Hendrik Jut en Christina Goedvolk. In brieven aan Waltman (15 september 1875) en aan
Funke (19 mei 1876) sprak Dekker zich scherp uit over de moordenaars en hoonde met name hun verdedigers. 13 Eveneens in mei
1876 verscheen in Den Haag EENBRIEF Eigenhandig geschreven door H. J.
Jut na zijn veroordeling. Met een bijschrift van I. Esser, waarin een
bekeerde Jut zich verootmoedigde: '[...] mogt mijn straf mij
oneindig en vreesselijk schijnen, o! dat ik dan onzen Heiland en
Verlosser voorstelle, welke zoo rein en onschuldig een oneindig
lijden hier op aard heeft gehad [...]'. In zijn inleiding schreef Esser:
'Verfoei Jut; gij hebt gelijk, maar niet als gij u zelve niet evenzeer en
meer verfoeit; meer, omdat gij uwe zonden beter kent, dan die van
Jut.' Een maand later zag een brochure van G.W. van der Voo het
licht onder de insinuerende en misleidende titel: Antwoord op den
brief van J. Esser, alias Jut, waarin zeer belangrijke aanhalingen van
Multatuli over dat onderwerp. 14 Dekker, die hier geheel buiten zei te

staan, besloot toch maar niet tegen dit misbruik van zijn naam te
protesteren: 'uit vrees dat ze myn protest zouden gebruiken voor 'n
nieuwe reklame'. 15 In 1879, in de tweede druk van zijn Specialiteiten,
wijdde hij enige pagina's aan de procesvoering tegen Jut en zijn
vrouw. 16 In 1886 – vlak na Essers dood – verscheen diens boekje
Straatprediking, waarin Esser de beschuldigende vinger toch wel
richt naar die door hem vermeende handlanger van Van der Voo:
'Vooral Multatuli openbaarde bij deze gelegenheid de ontzettende
laagheid waartoe hij, helaas, verzonken is en zijne walgelijke
onreine natuur.' 1 7
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Toen Essers trouwe compagnon in de evangelisatie, broeder
Wilkens, eens sprak voor een gehoor van beschonken lotelingen en
'wichten – die naar 't getuigenis dat over hun lippen vloeide, meer
behoefte hadden aan neusdoeken dan aan zielespys', 18 stond Eduard
Douwes Dekker daar in Den Haag voor een winkeltje en keek toe en
luisterde: 'En hy preekte! Er was iets liefelyks in z'n stem. Z'n
voordracht muntte uit door eenvoudigheid. Waarlyk, 't lag niet aan
hém, dat z'n woorden geen indruk maakten. Ik herinner me niet,
ooit 'n predikatie te hebben gehoord, die beter beantwoordde aan
de zin die sommigen gewoon zyn aan 't woord "evangelisch" te
hechten. [.. .] Ik had medelyden met hem, en verfoeide de
duizenden en duizenden van z'n geestverwanten, die hem daar zo
alleen lieten staan op z'n gehuurd stoeltjen. [...] Ik voelde iets als
neiging me daarby te voegen... [...] Waarachtig, ik had den man
wel om den hals willen vliegen. Hy had hart!' 19 Alhoewel Essers
eigen talrijke beschrijvingen van door het verstokte publiek verstoorde evangelisatiebijeenkomsten Dekkers weergave zeer geloofwaardig maken, beweerde Esser in zijn Straatprediking dat van
Dekkers 'geheele voorstelling niets hoegenaamd waar [was], dan
dat W. bij die gelegenheid, op een stoel staande, voor een zeer
aandachtig gehoor sprak. ..'. 20 Een mensenleeftijd was te kort
geweest om het tot een persoonlijke ontmoeting te laten komen en
lang genoeg om de twee vroegere kantoorbedienden geestelijk
lichtjaren-ver uit elkaar te doen groeien. Het moet wel uit weerzin
tegen de goddeloze schrijver zijn geweest dat Esser, naar aanleiding
van Dekkers sympathieke, haast ontroerende verslag, meende te
moeten opmerken: 'De Heer Douwes Dekker, meer algemeen
bekend als Multatuli, besteedde zijn heerlijk talent aan het booze
werk, ons spreken zoo voor te stellen, dat ieder, die nog eenig gevoel
had voor het heilige, zich er wel van afkeeren moest.'21
Isaac Esser was de vader van Isaac Esser jr. (1845-1920), de door
Huet en Van Deyssel zo verguisde novellist en dichter (van 'poëzie
eener ziel van potaarde', 22 zoals Huet het uitdrukte), die publiceerde
onder de namen Terburch en Soera Rana. Hij was de grootvader van
diens zoon Maurits Esser (1876-1851), die onder het pseudoniem
Gerard van Eckeren als romanschrijver naam maakte met onder
andere De paarden van Holst.23
Isaac Esser stierf in 1885 en werd, net als Eduard Douwes Dekker,
67 jaren oud.
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II.
Het hoofdkwartier van de Mensheid is nu eenmaal gelykvloers.
Vandaar gaan we altyd uit, dáárheen keren wy altijd terug. Het is
al wel, wanneer we niet verleerd hebben van tyd tot tyd ons te
vermeien in wat vlucht. 24

In Het leven van Multatuli schildert Paul van 't Veer– met name in de
hoofdstukken 'Het verlof. Omhoog' en 'Het verlof. Omlaag' 25 – hoe
hard, na 'wat vlucht', een landing kon zijn. Vanaf het moment dat
Dekker op de Eerste Kerstdag van het jaar 1852, als verlofganger,
voet op Nederlandse bodem zette, was zijn verblijf hier één
opeenvolging van deftige hotels, uitgesproken meningen over het
achtergebleven Nederland, extravagante vrijgevigheid en plannen
om 'heel op mijn gemak Doctor in de letteren en in de regten te
worden', 26 om maar eens een greep te doen. Na een half jaar verlof
was al zijn geld op en leek "t of hem Tegenspoed voor eeuwig had
in pacht en of Oostindie stond op zijn rug geschreven'. 27 Want dáár
moest hij – hoe hij ook tegenstribbelde, ter leniging van zijn
financiële nood buitenlandse casino's bezocht en de onvermijdelijke hongerdood van zijn gezin aankondigde – weer naar toe. Aan
boord van het schip dat hem en zijn gezin in mei 1855 weer naar
Indië terugbracht raakten medepassagiers danig onder de indruk
van wat Dekker over 'Indische toestanden' te verkondigen had.28
Ruim negen jaren eerder, op 28 februari 1846 – en dat was, op
de dag af, tien jaren voor Eduard Douwes Dekker vanuit Rangkasbitoeng aan de resident, Brest van Kempen, zou schrijven: 'Anders
dan ik te Lebak diende kan ik niet'29 – zette Gouverneur-Generaal
Rochussen in een lange brief aan minister J.C. Baud zijn gedachten
over de beginselen van koloniaal bestuur uiteen. 30 Daarbij had hij
het onder meer over 'De ambtenaren die ter zake van een langdurig
verblijf in de Kolonie, of om redenen van ondermijnde gezondheid
een verlof naar Europa bekomen hebbende, van dáár herwaarts
terug keeren'. Deze lieden 'doen vaak veel kwaad, zoo niet tijdens
hun verblijf in Nederland, als na hunne terugkomst alhier. Door een
ieder die in Nederland belang in de Kolonie stelt worden zij
ondervraagd en als orakels aangehoord; de handelingen van het
Indisch bestuur, van den Gouverneur Generaal zelfs, worden aan
de beoordeeling van mannen onderworpen, die soms eene der
buitenbezittingen of eene afgelegene residentie op Java sinds jaren
niet verlaten hebben. Geen wonder dat hun hoofd duizelt als zij
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eensklaps op een standpunt worden verheven, beneden welks peil
zij zoo verre geplaatst waren! IJdelheid spoort hen aan door uiterlijk
vertoon en levenswijze zich dat standpunt waardig te gedragen; zij
blijven de meer weelderige en gemakkelijker levenswijze, onder de
tropen aangenomen, volhouden; eene reis naar Parijs en Brussel
wordt ondernomen; overal, in stoomboten en op spoorwegen, in
logementen en koffijhuizen, vinden zij dagbladen, meestal der
Regering vijandig; zij wonen dáár zittingen van gedeputeerden en
representanten bij, in Nederland van de Staten Generaal; zij horen
de Regering beschuldigen van onkunde, van traagheid, van beginselloosheid, van kleingeestigheid, van achterlijkheid, van meer
naar gunst dan naar regt te handelen; zij horen soms hunne
beschouwingen en gezegden eeniger mate omgewerkt en opgetooid
voordragen; zij droomen van herstel van hersenschimmige grieven,
zij wanen zich daartoe geroepen en in staat en zij zien zich in
verbeelding reeds als lid eener zoodanige vergadering, te s'Gravenhage, zoo al niet te Batavia, optreden. Middelerwijl is dikwijls de
spaarpenning opgeteerd, eer nog het verlof verstreken is; nu wordt
er aan de terugtogt gedacht, zoo mogelijk met verhooging van rang
en inkomsten. Maar dit kan niet – nu keert men met een half
berooid hoofd en ledige beurs terug. In Indië aangekomen vindt
men de vroegere betrekking vervuld, die zou ook niet meer
voldoen; men voelt zich geregtigd en berekend voor hooger.'
Minder dan een maand geleden nog had Rochussen de jonge
bestuursambtenaar Douwes Dekker twee maal in audiëntie ontvangen, waarbij hij zich de eerste keer moet hebben geërgerd aan
diens wel erg vlotte kleding, en twee maal had hij in die periode van
dezelfde een rekest gelezen, waarin de afzender vroeg om verbetering van zijn positie. 31 Maar aan hem zal de Gouverneur-Generaal,
hoezeer hij in die brief voor ons ook het beeld oproept dat wij juist
van Dekker tijdens diens verlof en daarna kennen, niet hebben
gedacht.
Nog bij twee gelegenheden hebben zij met elkaar te maken
gehad. De eerste keer – in 1859, dus kort voor het verschijnen van
de Max Havelaar – toen Rochussen, in die tijd minister van koloniën,
aan Van Lennep liet weten dat hij wel iets wilde doen voor 'den
Nederlandsche Beecher Stowe', mits hij niet schreef. 'Wiens brood
men eet, wiens woord men spreekt.' 32 De tweede keer was in 1867
toen Rochussen – nu oud-minister – serieus overwoog of de pen
van Multatuli ter zake van ontstane politieke problemen niet veel
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goeds zou kunnen doen. Ook die zaak liep tenslotte op niets anders
uit dan dat de twee oud-Indischgasten in maart 1868 nog een
partijtje schaak hebben gespeeld.33

[...] men heeft z'n heldendaden niet voor 't kiezen34
Niet eens zo lang geleden had hij zich nog mogen verheugen in
's konings welwillende belangstelling, maar of er op dat noodlottige
tijdstip ook maar iemand in de diepe Kali Brantas is gesprongen en
geprobeerd heeft hem van de verdrinkingsdood te redden, vermeldt
het verhaal niet. Wat wij uit het bericht in het Handelsblad van
21 november 1887 te weten komen is, dat in 1887 – honderd jaar
geleden dus – Emile August Musquetier in het Oostjavaanse stadje
Modjokerto een einde aan zijn leven maakte. Een leven dat er zeven
jaren daarvoor toch veelbelovend genoeg had uitgezien.
Op 23 september 1880 was in de gemeente Loosduinen de
dertienjarige Haagse jongen Marius Bogaardt vermoord. 35 'Een
donderslag, die de glazen tot in de kinderkamers deed rinkelen',36
zoals de bekende straatpredikant Isaac Esser het uitdrukte. Op
verzoek van justitie werd in Het Vaderland van 30 september het
facsimile afgedrukt van de brief die de ontvoerder, en vermoedelijke moordenaar, had gestuurd aan de vader van het kind. Pas op
zondag 3 oktober kreeg sergeant Musquetier, die toen van verlof in
zijn kazerne te 's Gravenhage was teruggekeerd, deze krant onder
ogen en hij herkende daarin onmiddellijk het handschrift van een
vroegere collega, Willem Marianus de Jongh. Na een bezoek aan De
Jongh versterkt in zijn overtuiging de dader, of althans de schrijver
van de brief gevonden te hebben, begaf hij zich naar de politie om
zijn oud-collega aan te geven. Diezelfde avond nog werd De Jongh
gearresteerd.
Musquetier was op die zondag niet de enige geweest bij wie dat
handschrift een schok van herkenning had teweeggebracht. Op
maandag 4 oktober, enkele uren nadat De Jongh bekend had de
schrijver van de brief aan de heer Bogaardt te zijn geweest,
vervoegde zich nog iemand bij de officier van justitie. Het was
niemand minder dan de beroemde Multatuli, die tot zijn schrik, of
beter gezegd: als een bevestiging van zijn bangste voorgevoelens, in
het facsimile het handschrift van zijn zoon Edu had menen te
moeten herkennen.
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Er was echter nog iets dat Multatuli in de verslagen over de
ontvoering en moord sterk getroffen had en dat was de uitgesproken domme wijze waarop de hele zaak was opgezet. Zoiets zou nou
typisch iets voor Edu, zijn vroegere 'kleine Max', zijn geweest! Drie
jaren eerder had Multatuli in een brief aan zijn uitgever en vriend
Funke over hem geschreven: 'Hij is om zoo te zeggen: zedelijk
kleurenblind. Dit gebrek loopt in 't krankzinnige, daar hij, de
volslagenste egoïst dien men zich denken kan, zelfs zijn eigen
belang uit het oog verliest zoodra hij maar 'n schijntje meent te
bespeuren van oogenblikkelijk voordeel. Hij vat niet, ik zeg nu niet:
het lage, 't afzichtelijke, 't onterende van bedrog, maar ook niet het
nadeelige. [...] Dit bewijst dat-i niet in gewonen zin 'n huichelaar is.
Een huichelaar kent het goede, en wendt het voor. Eduard schijnt
het niet te kennen. Daarom zei ik: "zedelijk kleurenblind".' 37 Dat
schreef Multatuli op 14 en 15 december 1877 en zo'n oordeel moet
de uitkomst zijn geweest van langdurige observatie en toenemende
verbijstering. Ook Mimi, die haar echtgenoot aanvankelijk de
vreselijke vermoedens uit het hoofd had proberen te praten, was de
moed in de schoenen gezonken toen ze het facsimile in de krant had
gezien.
Willem Frederik Hermans, die beweert zoveel van feiten en
citaten te houden ('Ik verontwaardig mij er niet zomaar wat op
los!') 38 sneert in zijn versie van dit drama over de door hem zo
bewonderde schrijver – en hij moet weten dat het zo niet waar is –:
'Gretig haast de diepbedroefde vader zich naar de officier van
justitie om zijn eigen zoon aan te geven.' 39 Een gluiperig zinnetje dat
hij van een ander niet genomen had.
Multatuli zelf heeft overduidelijk aangegeven wat hem ten
aanzien van Edu panisch maakte. Toen de officier van justitie hem
ervan had weten te overtuigen dat Edu niet de dader was geweest,
schreef hij aan Vitus Bruinsma: 'Ja, dat ellendige intermezzo
betreffende mijn zoon is voorbij wat het feit-zelf aangaat. Maar altijd
ga ik gebukt onder den indruk dat ik zoo-iets voor mogelijk heb
moeten houden. Sedert jaren voorzag ik iets van dien aard, en ik
blijf 't voorzien.'4°
Kun je met goed fatsoen een collega, een vriend, een kind, op
verdenking van moord bij de politie aangeven? Velen zullen
waarschijnlijk instemmen met mr. Van Rossem, de advocaat van
Willem de Jongh, die Musquetier tijdens het proces op 23 december
1880 verweet De Jongh niet in de gelegenheid te hebben gesteld
zichzelf aan te geven. Maar, al was De Jongh iemand voor wie
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Musquetier voor de rechtbank nadrukkelijk getuigde groot respect
te hebben, hij was zeker geen vriend en we hebben verder gewoon
te weinig gegevens om over Musquetiers voor De Jongh fatale stap
op die zondagavond een definitief oordeel te vellen.
Wat Multatuli betreft, hij wist niet eens waar Edu zich bevond en
moest haast wel veronderstellen dat zijn zoon voortvluchtig was.
Zijn zekerheid bleek voorbarig te zijn geweest.
Musquetier, die zijn ogen nauwelijks had kunnen geloven toen
hij De Jonghs handschrift zag, was vanaf dat ogenblik een gedoemd
man, al zag het er daar in het begin zeker niet naar uit. Vijf dagen
nadat de politie de ontvoerder en moordenaar van Marius Boogaardt op zijn aanwijzing had kunnen arresteren, liet Z.M. de
Koning – in verband met zijn wens Musquetier toe te laten tot de
hoofdcursus voor officieren te Kampen – door zijn adjudant verslag
uitbrengen over het karakter en de mogelijke bekwaamheden van
deze plotseling landelijk bekende sergeant. Wat de adjudant te
melden had was zonder meer lovend. Hij wist nog aan zijn verslag
toe te voegen dat Musquetier – ondanks de behoeftige omstandigheden waarin hij scheen te verkeren – de premie die door de vader
van het vermoorde jongetje in het vooruitzicht was gesteld, uit 'een
gevoel van kiesheid', van de hand had gewezen.
Dat was 1880. In 1882 zakte Musquetier voor het officiersexamen.
Hij nam ontslag uit de militaire dienst en werd – Zijne Majesteit
schijnt hem niet zomaar te hebben losgelaten – benoemd tot
'Secretaris op 's Konings Particulier Domein Oranje-Nassau's Oord'.
Acht maanden later werd hij daar 'niet eervol' ontslagen en
overgeplaatst als 'Secretaris bij het Koninklijk Particulier Domein in
Luxemburg'. Zonder voorkennis verliet hij die dienst in 1884, werd
ook daar 'niet eervol' ontslagen, verdwijnt hier – als het ware
ontglipt aan 's konings beschermende hand – enige tijd uit ons
gezicht om weer, nog éénmaal, op te duiken in Indië waar hij,
volgens het Soerabaiasch Handelsblad, op 8 oktober 1887 – na een
gesprek met enkele heren, die hem zijn 'verraad' verweten –
zonder een woord te zeggen het commensalenhuis waar hij verbleef uit liep, 'den dijk op en de rivier in'. Misschien had hij dat jaar
in de een of andere Indische krant nog gelezen dat op 19 februari de
bekende schrijver van de Max Havelaar in Duitsland was overleden.
Zeven jaren eerder waren ze elkaar daar in Den Haag bijna tegen het
lijf gelopen. Edu zat nu in Italië en Willem de Jongh had nog zo'n
zestien jaar tuchthuisstraf voor de boeg en dan nag eens zestien
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jaren voor hij, op zijn beurt, een eind maakte aan zijn klaarblijkelijk
ondraaglijk geworden leven.
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