V i e r d e j a a r g a n g / nummer I / maart 1989

Wlndische

Letteren

Maurits Ver Huell

I
ndische
L
etteren

Documentatieblad van de
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
Onder auspicie'n van de Maatschappij der Nedcrland.w Letterkunde to Loden

Redactie
Reggie Baay
Joop van den Berg
Frits Jaquet
Rob Nieuwenhuys
Gerard Termorshuizen
Peter van Zonneveld
Redactiesecretariaat
Reggie Baay
Praam 27
2377 BW Oude Wetering
Uitgever
Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde

ISSN 0920-6949
Niets nit due uitgave slag Nv o RI e n
gereproduceerd en/of vermenip Elldigd wonder schriltdijkc tocst cmming van de uitgever.

Aantvijzingen voor de auteurs
Bijdragen voor het tiidschrilt gelieN c
u op A4 tormaat met dubbele regelaistand en met brede marge in twee\ oud to zenden aan het redact it
secretariaat.

Inhoud
Peter van Zonneveld: De Indische wereld van
Maurits Ver Huell (1787-1860)
L.M. Akveld: Maurits Ver Huell en zijn reis door het
voormalige Nederlands-Indie aan boord van het linieschip
'Admiraal Evertsen' in de jaren 1816-1819
Jeanne Hogenboom: Schilderachtige Ophelderingen der
herinneringen van eene reis naar de Oost-Indien:
de Indische (natuur)aquarellen van Q.M.R. Ver Huell
(1787-1860)
H.R.A. Weysters en C.J. Krabbendam: Q.M.R. Ver Huell als
naturalist

1
3

21
37

De Indische wereld van
Maurits Ver Huell (1787-1860)
PETER VAN ZONNEVELD

Reisverhalen uit de eerste helft van de negentiende eeuw vormen,
wat de Indonesische archipel betreft, nog een vrijwel onontgonnen
gebied. In de Oost-Indische Spiegel van Rob Nieuwenhuys wordt
aandacht besteed aan de reisverhalen van de kleurrijke Johannes
Olivier (1789-1858), die gouverneur-generaal Van der Capellen
vergezelde op zijn tocht naar de Molukken, beschreven in zijn
Reizen in den Molukschen Archipel (1834). Wie zich nader met dit
genre gaat bezighouden, ontdekt dat er alleen al in deze periode
enige honderden reisverhalen in druk verschenen, niet zo onderhoudend als die van Olivier misschien, maar toch zeker de moeite
waard.
Dat geldt in het bijzonder voor de veelzijdige marine-officier
Maurits Ver Huell (1787-1860), een tijdgenoot van Olivier, en de
vader van de bekende tekenaar (en schrijver!) Alexander Ver Huell,
die Klikspaans studentenschetsen illustreerde. Die dubbele begaafdheid had de zoon niet van een vreemde. Zijn vader vond niet alleen
erkenning als auteur (hij werd in 1839 benoemd tot lid van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden), maar ook
als tekenaar en aquarellist. Bovendien was hij een wetenschappelijk georienteerd verzamelaar van natuur- en cultuurhistorische
objecten.
Al deze aspecten komen aan de orde in de speciale aflevering van
Indische Letteren die nu voor u ligt. Zij is het resultaat van de
samenwerking tussen twee musea en onze werkgroep. In het
Maritiem Museum te Rotterdam wordt tot en met 29 oktober 1989
een tentoonstelling gehouden onder de titel 'Vreemde en treffende
natuurtonelen.' Nederlands-Indie door de ogee van Maurits Ver Huell
(1787-1860), opgebouwd rond een fraaie collectie aquarellen, die de
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weerslag vormen van Ver Huell's refs door de Indische archipel. Het
Natuurmuseum Rotterdam exposeert tot en met 19 mei 1989 De
natuur op aquarellen van Maurits Ver Huell (1787-1860), waarbij de
nadruk ligt op vogels, vissen, schelpen, bloemen en bomen, door
Ver Huell afgebeeld tijdens zijn zeereizen, zijn verblijf in Brazilie en
zijn tochten door de Oost.
L.M. Akveld schreef een biografische schets, met uiteraard een
sterk accent op de Indische periode in het leven van Ver Huell. De
kunsthistorische betekenis van zijn aquarellen komt aan de orde in
een bijdrage van Jeanne Hogenboom. H.R.A. Weysters en C.J.
Krabbendam belichten tenslotte de rol van Ver Huell als naturalist.
Door deze drie uiteenlopende bijdragen heeft dit nummer van ons
tijdschrift een ander karakter gekregen dan meestal het geval is: het
weerspiegelt de wens die bij de redactie leeft, meer dan voorheen
contact te zoeken met instellingen die zich op welke manier dan ook
met de Indonesische archipel bezighouden, om te proberen tot een
vruchtbare samenwerking te komen. We zullen daarbij echter onze
invalshoek, de Indische letteren, zeker niet uit het oog verliezen.
Tenslotte nog een woord van dank aan dr. Jelle W.F. Reumer van
het Natuurmuseum Rotterdam, voor zijn actieve medewerking aan
het tot stand komen van deze aflevering.
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Maurits Ver Huell en zijn reis door het
voormalige Nederlands-Indie aan boord van
het linieschip 'Admiraal Evertsen'
in de jaren 1816-1819
L.M. AKVELD

Begin 1816 ontmoet Maurits Ver Huell de Indische archipel: een
marine-officier 'met de teekenpen in de eene, en de noodige
werktuigen tot het verzamelen van voorwerpen uit de natuurlijke
historie in de andere hand' komt terecht in een wereld, die hem met
grote verwondering en nieuwsgierigheid vervult. De uitbundige
planten- en bomenrijkdom in dat verre tropische land, de gewoonten en gebruiken van zijn bewoners, de rijk gevarieerde dierenwereld: Ver Huell ondergaat overweldigende impressies. Begiftigd
met een redelijk tekentalent en in zijn jonge jaren met nadruk
gewezen op de natuur om hem heen, gaat hij in Indie bijna
hartstochtelijk aan de slag om die impressies vast te leggen. Hij
maakt potloodschetsen en tekeningen in Oostindische inkt van
alles dat hij ziet, wanneer hij maar enigszins de gelegenheid heeft.
En hij verzamelt, systematisch, zoveel mogelijk natuurhistorische
specimina en cultuurhistorische voorwerpen. Rupsen, poppen en
volgroeide exemplaren van vlinders, bloemen en vruchten, vissen,
slangen, vulkanische gesteenten. Maar ook wapens, kledingstukken en zelfs godsdienstige beelden van de volken die hij in de
archipel ontmoet. Geen middel laat hij onbenut om het beeld van de
voor hem nieuwe Indische wereld vast te houden. Hij kijkt in de
jaren 1816-1819 zO goed om zich heen en doet zoveel indrukken
op, dat hij daarover jaren later een reisverslag in twee delen kan
schrijven: Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indien (Haarlem
1835/1836), en ruim honderd aquarellen kan maken. En dat
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ondanks het felt dat heel zijn kostbare bezit aan schetsen en zijn
volledige natuur- en cultuurhistorische verzameling met het schip
waarop hij naar Nederland terugreisde in de Indische Oceaan was
verdwenen.
De meer dan ruime aandacht die Ver Huell in het boek over zijn
reis door de archipel besteedt aan zijn kennismaking met de natuur
en de cultuur van Indie doet bijna vergeten dat hij zijn reis maakte
aan boord van een Nederlands marineschip, onderdeel van een
eskader dat door de Nederlandse regering met een politiek-militaire
opdracht naar de Oost was gezonden.
Nederland was in de jaren 1790-1815 meegesleurd in de veranderingen die in Europa met grote snelheid optraden. In 1793 was de
Republiek in oorlog geraakt met Frankrijk. Er kwam een Franse
militaire inval, de Republiek met een Oranje als stadhouder werd de
Bataafse Republiek. De oorlog met het ter zee oppermachtige
Engeland en de bestuurlijke en organisatorische veranderingen in
Nederland, dat in 1806 het Koninkrijk Holland werd onder een
broer van keizer Napoleon en in 1810 een provincie van Frankrijk,
had de kracht van de Nederlandse oorlogsvloot aangetast.
De Verenigde Oost-Indische Compagnie, die twee eeuwen lang in
Indie militair en politiek de scepter had gezwaaid, had op 31 december 1799 opgehouden to bestaan. Dat alles had grote invloed gehad,
ook in Indie. Nederland was de greep op zijn bezittingen in de Oost
steeds meer kwijtgeraakt. In 1806 dwong een Engelse marine- eenheid onder schout-bij-nacht Pellew de laatste maritieme verdedigingsmiddelen in de Oost, een eskader van acht oorlogsschepen
onder bevel van schout-bij-nacht Hartsinck op de knieen. In
september 1811 namen de Engelsen Java in, het hart van de
Nederlandse bezittingen in de Indische archipel. Ook de buitengewesten krijgen Engelse bezettingen.
Op 13 augustus 1814 krijgt Nederland op grond van de bepalingen van de Conventie van Londen op papier het gezag over de
Indische archipel weer in handen. De feitelijke omstandigheden
waren op dat moment in de Oost nog wel wat anders. Op tal van
plaatsen, op Java en op de Molukken, oefenden Engelse autoriteiten nog steeds het gezag uit. Elders hadden plaatselijke vorsten
het gezag in handen. Wat lag meer voor de hand voor de Nederlandse regering dan een snelle overname van het gezag uit Engelse
handen en een herstel van de banden met de vele lokale machthebbers, waarmee ook de Oost-Indische Compagnie goede contacten
had gehad.
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Toch duurde het nog tot oktober 1815 voordat er daadwerkelijk
actie werd ondernomen. In de periode daarvoor waren de politici
uitgekozen die in Indie de draden van het Nederlandse gezag weer
zouden gaan oppakken. En het had nogal wat moeite gekost om een
eskader oorlogsschepen bijeen te brengen, het machtsmiddel bij
uitstek in een gebied zó vol eilanden; in de voorgaande decennia
van oorlog en Franse bezetting waren de kwaliteit van de oorlogsschepen en hun aantal als gevolg van slecht onderhoud en verwaarlozing nogal teruggelopen.
Maar in de herfst van 1815 lag er een eskader in Den Helder. Het
bestond uit de linieschepen 'Admiraal Evertsen', 'Amsterdam', 'De
Ruyter' en 'Brabant', het fregat 'Maria Reigersbergen' en de
korvetten 'Iris' en 'Spion'. Bevelhebber van de eenheid was schoutbij -nacht A.A. Buyskes. In Indie zou hij ook een politieke taak
krijgen. Als commissaris-generaal zou hij het gezag in de archipel
van de Engelsen gaan overnemen. Aan boord van de vloot waren
zijn twee collega-commissarissen-generaal: G.A.G.P. baron Van der
Capellen en C.Th. Elout.
Ver Hue11's plan was om aan boord van een van de schepen van
het eskader naar Indie te gaan. In Nederland was hij na de val van
Napoleon om politieke redenen als marine- officier op non-actief
gesteld. In de Oost, ver weg van de hem niet welgezinde marineleiding in Den Haag, hoopte hij met steun van politieke vrienden
weer in actieve dienst te kunnen treden. Helaas, het plan lukte niet.
Toen hij in Den Helder arriveerde om zich in te schepen op een van
Buyskes' eenheden, was het eskader al vertrokken. Het was niet de
eerste tegenslag in zijn leven, dat achtentwintig jaren eerder begon.
Maurits – zijn roepnaam – Ver Huell werd op 11 september 1787
als Quirinus Maurits Rudolph in Zutphen geboren. De Ver Huells
behoorden tot de Gelderse adel. De familie had in de achttiende
eeuw tal van hoge ambtenaren en officieren van leger en zeemacht
aan Nederland geleverd. Maurits bracht zijn jeugd afwisselend door
in Doesburg, waar zijn ouders woonden, in het huis van zijn
grootouders van moederskant, burgemeester Staring en zijn vrouw,
in Zutphen, en op het Ensering, een klein buiten van grootvader
Staring in Vorden.
Al op jonge leeftijd bleek Maurits aanleg te hebben voor tekenen.
Zijn ouders lieten hem tekenles nemen in Zutphen en zorgden ook
verder voor een goede scholing. Daarnaast stimuleerde Maurits'
moeder zijn belangstelling voor de natuur als wonderbaarlijk
5

1. Portret van luitenant ter zee 1e klasse Maurits Ver Huell, ongeveer 24 jaar oud,
waarschijnlijk gemaakt door de Hamburgse kunstenaar Christoffel Suhr. Pastel.
(Gemeentemuseum Arnhem, inv. nr. GM 815.)
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produkt van een machtige Schepper. Later in zijn leven noemt
Maurits zich een 'liefhebber meer dan een kenner der natuurlijke
historie', maar hij was toen toch uitgegroeid tot een in wetenschappelijke kringen gewaardeerd verzamelaar en onderzoeker van met
name vlinders en insekten.
In de herfst van 1803 besloot Maurits dienst te nemen bij de
marine, daarbij het voorbeeld volgend van onder anderen zijn oom
Carel Ver Huell. Maurits vertrok naar Amsterdam en werd marinekadet aan boord van 'De Hersteller', een linieschip van de vloot van
de Bataafse Republiek. Zijn oom Carel, schout-bij-nacht bij diezelf de vloot, hield een wakend oog op hem. In juli 1805 vergezelde
Maurits zijn oom, toen die in opdracht van Napoleon Nederlandse
marine-eenheden, bestemd voor de Franse invasievloot voor Engeland, overbracht van Duinkerken naar Boulogne. De jonge Maurits
gedroeg zich dapper en inventief aan boord van de schoener
'Crocodil', toen dit vaartuig tijdens schermutselingen met Engelse
vlooteenheden bij Kaap Gris Nez in moeilijkheden kwam. Maurits
werd bevorderd tot luitenant ter zee der le klasse.
In 1807 vertrok Maurits aan boord van de marinebrik 'De Vlieg'
naar Indie om H.W. Daendels, door Napoleon aangewezen als
gouverneur-generaal en belast met de taak om de archipel uit
Engelse handen te houden, in Tenerife op te halen en naar Batavia
te brengen. Aan boord van de brik ontmoette Maurits J.Chr. Baud,
toen nog een jong marine-officier, in later jaren een hoge ambtenaar en politicus in Nederland en Indie. Met hem sloot Maurits een
vriendschap voor het leven. Voor de Braziliaanse kust wegvluchtend voor een Engelse vlooteenheid, verloor 'De Vlieg' zijn twee
masten. Onder een noodtuig bereikte de brik de haven van Bahia,
waar de Nederlandse bemanning door de Portugese gouverneur
werd geInterneerd. Ver Huell tekende gedurende zijn tweeeneenhalfjarig verblijf in Bahia land, yolk en dierenleven van de streek.
In 1810 was Ver Huell terug in Nederland. In het gevolg van zijn
oom Carel, inmiddels vice-admiraal, vertrok Maurits dat jaar naar
Hamburg, het hoofdkwartier van zijn oom als bevelhebber van de
Franse marine-eenheden in Noord- en Oostzee. Hij was toen tot
kapitein van de Franse marine bevorderd.
Toen in 1813 Napoleon van het Nederlandse politieke toneel
verdween, was ook de rol van oom Carel, bewonderaar van de
Franse keizer en persoonlijk met hem bevriend, uitgespeeld. De
naam Ver Huell lag opeens slecht in politiek Den Haag en bij de
jonge koning Willem I. Ook voor Maurits was er geen plaats meer
7

Kaartje van de Indische archipel, met de door Ver Huell gevolgde reisroute.
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binnen de Nederlandse marine. Hij kwam op non-actief en ging
terug naar zijn geboorteplaats.
De zee, onbekende landen en de actieve marine-dienst bleven
Maurits echter trekken. In de loop van 1815 slaagde hij er met
behulp van 'voorname en achtenswaardige vrienden' in om toestemming te krijgen zich als vrijwilliger met behoud van zijn
inkomen als niet-actief-dienend officier in te schepen aan boord
van de 'Admiraal Evertsen'. Zoals gezegd 'miste hij de boot' in Den
Helder. Daardoor niet uit het veld geslagen besloot Maurits om dan
maar als passagier op een koopvaardijschip de reis naar Indie te
maken. Het pinkschip 'Aurora' lag eind 1815 in Den Helder gereed
om uit te varen naar de Oost met aan boord ambtenaren en hun
gezinnen, en voorraden. Aan boord van dit schip maakte Ver Huell
de overtocht naar Indie. Met het vertrek uit Den Helder beginnen
zijn in 1835/1836 in druk uitgegeven herinneringen aan de reis die
hij in de jaren 1815-1819 naar Indie maakte (zie kaartje).
Onderweg naar Batavia deed de 'Aurora', als in die tijd gebruikelijk, een aantal havens aan om levensmiddelen en vers water in te
nemen. Ver Huell beschrijft zijn bezoeken aan die voor hem
onbekende oorden in detail. Hij maakt er schetsen en verzamelt
natuurhistorische objecten. De eerste aanloophaven is Porto Praya
op het Portugese eiland Sao Tiago, een van de Kaap Verdische
eilanden. Ver Huell verbaast zich over de algemene armoede daar.
Een van zijn mede-passagiers verkoopt zonder enige moeite zijn
oude laarzen aan de militaire commandant ter plaatse. Kapitein
Brandligt van de 'Aurora' slaat er voor weinig geld verse vruchten,
kippen en schapen in, genoeg voor de reis naar Kaap de Goede
Hoop. Daar aangekomen blijft de 'Aurora' een kleine maand in de
Tafelbaai voor anker liggen. Ver Huell maakt uitstapjes in de wijde
omgeving van Kaapstad en tekent naar hartelust. Wederom goed
voorzien van verse voorraden vertrekt de 'Aurora' dan voor het
laatste stuk van de reis naar Batavia.
Eerst wordt in zuidoostelijke richting gezeild tot op de hoogte van
45° Z.Br. en daarna wordt de koers verlegd in oostelijke richting tot
voorbij de eilanden Amsterdam en St. Paul; vandaar gaat het in
noordelijke richting op Straat Soenda af. In juni 1816 komt de
'Aurora' voor Anjer. Ver Huell is opgetogen: 'Verrukkend schoon
doet zich Java op. Van de kruinen der bergen tot aan het strand,
daar de schuimende golven tegen de rotsen breken, is alles met
weelderig geboomte overdekt. Schilderachtige rotsen, van allerlei
vormen en grootte, liggen bier langs de kust.' Die opgetogenheid zal
9

2. Het koopvaardij pinkschip 'Aurora' zeilt rond Kaap de Goede Hoop op weg naar
de Valsbaai. Aquarel door Q.M.R. Ver Huell. (Maritiem Museum 'Prins
Hendrik' Rotterdam, inv. nr. P2161 /III.)
va
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3. De koning van Gowa met zijn vrouwen, in de voorste sloep, en de kroonprins
met zijn gevolg, in de sloep daarachter, zijn op weg naar de 'Admiraal Evertsen'
voor een officieel bezoek. Aquarel door Q.M.R. Ver Huell. (Maritiem Museum
'Prins Hendrik' Rotterdam, inv. nr. P 2 161 /XII.)
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hij de volgende Brie jaren tijdens zijn verblijf in Indie niet meer
kwijtraken. Steeds weer geeft hij daarvan uiting in zijn Herinneringen. Die getuigen trouwens ook van een bijna fotografisch geheugen van de auteur. Tal van details van zeer uiteenlopende gebeurtenissen weet hij zich haarfijn te herinneren. Ondanks het verlies van
zijn dagboek en van zijn schetsen kan hij zich jaren later tal van
topografische details nog zo goed herinneren, dat hij ze in zijn
aquarellen kan verwerken: tempels, bruggen, watervallen, paleizen
van sultans, kraters van vulkanen, enz.
Bij aankomst van de 'Aurora' op de rede van Batavia lagen daar al
de 'Admiraal Evertsen' en nog een paar schepen van het eskader.
Andere hadden door de slechte toestand van romp en tuig vertragingen opgelopen. Door tussenkomst van zijn oude vriend Baud
krijgt Ver Hue11 de functie van eerste officier aan boord van de
'Admiraal Evertsen', onder bevel van kapitein ter zee Dietz. Deze
krijgt opdracht om in Makassar, op het zuidwestelijk schiereiland
van Celebes, vanouds een Nederlands steunpunt in de archipel, het
gezag van de Engelsen over te nemen en de relatie van de
plaatselijke machthebber, de koning van Gowa, te herstellen. Op
1 augustus 1816 vertrekt de 'Evertsen', met op Java geworven
troepen aan boord, uit Batavia. In Soerabaja wordt een loods voor
de tocht naar Makassar aan boord genomen en begin september
komt de 'Evertsen' voor fort Rotterdam bij Makassar ten anker. De
gezagsovername wordt geregeld wanneer de nieuwe Nederlandse
gouverneur Kruythoff is gearriveerd. Er is blijkbaar vrij wat tijd
beschikbaar om het nuttige met het aangename te kunnen verenigen. Ver Hue11 bezoekt de rulnes van de stad Gowa, tempels en
begraafplaatsen van de Boeginezen; hij gaat op krokodillenjacht en
brengt een beleefdheidsbezoek aan de koning van Gowa, in wiens
paleis hij op muziek en dans wordt onthaald; vergezeld van zijn
dienaar Philidor, 'een Bouginesche slaaf', maakt hij van zijn verblijf
in Makassar gretig gebruik om zijn collectie vlinders en insekten uit
te breiden; hij vangt onder andere een Attacus atlas, een vlinder die
de grootste spanwijdte van alle vlinders heeft; Ver Hue11 maakt
(later) van het Bier een juweel van een aquarel.
Aan het eind van het jaar 1816 vertrekt de 'Evertsen' uit
Makassar. Terug in Soerabaja worden reparaties aan het schip
uitgevoerd; de 'Evertsen' vertoont nogal wat mankementen en
krijgt een nieuw roer, een nieuwe boegspriet en een andere grote
steng. Voor een deel zijn deze zaken afkomstig van het linieschip
'De Ruyter', tegelijk met de 'Evertsen' uit Nederland vertrokken en
11
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4. De linieschepen 'Nassau' en 'Evertsen' en het fregat 'Maria Reigersbergen' op
de rede van Boeloekomba (Zuid Celebes). Aquarel door Q.M.R. Ver Huell.
(Maritiem Museum 'Prins Hendrik' Rotterdam, inv. nr. P 2161/XXV.)

5. Een straatgezicht in Ambon. Aquarel door Q.M.R. Ver Huell. (Maritiem
Museum 'Prins Hendrik' Rotterdam, inv. nr. P 2161/XXXIX.)
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bij aankomst in Indie voor verdere dienst afgekeurd. Op 21 februari
1817 vertrekt Ver Hue11 aan boord van de 'Evertsen' uit Soerabaja,
in het gezelschap van het linieschip 'Nassau' en het fregat 'Maria
Reigersbergen'. De marine-eenheid gaat op weg naar de Grote Oost,
de Molukken, om ook daar het gezag van de Engelsen over te gaan
nemen.
Ver Hue11 is zeer gclukkig bij het vooruitzicht dat gebied te gaan
bezoeken.
Het was steeds een mijner vurigste wenschen geweest deze
door de natuur zoo mild begiftigde gewesten te bezoeken en
mij te overtuigen, of al het schoone, dat de reizigers daarvan
verhalen, inderdaad waarheid is [. . .] ik stelde mij reeds alle
die vooruitzigten levendig voor den geest, hoe ik daar door
die Heerlijke dreven, met de teekenpen en werktuigen ter
verzameling van voorwerpen uit de natuurlijke historie
gewapend, in leedige uren rondwarende, stoffe genoeg
zoude vinden ter bevrediging van mijnen lust voor deze
stille uitspanningen [. . .]
Zó vredig zou Ver Hue11's bezoek aan de Molukken niet verlopen.
Tekenen zou hij er wel: ruim veertig aquarellen zouden later het
resultaat van zijn bezoek aan het gebied zijn. Op weg naar Ambon,
het eerste reisdoel, werd Boeloekomba op het zuidoostelijk schiereiland van Celebes aangedaan; de echtgenote van Nicolaas Engelhard, een van de twee commissarissen die het gezag op Ambon van
de Engelsen zouden gaan overnemen, was verslaafd aan sirih-kauwen en Teed onder het gebrek van betel en sirih; Dietz wilde haar
graag terwille zijn en liet Boeloekomba aanlopen.
Het gehele jaar 1817 zou het eskader in de Molukken verblijven.
De opstand van Matulesia vereiste alle aandacht. Menigmaal werd
gewapenderhand ingegrepen in een conflict, dat niet van wreedheid aan weerskanten was ontbloot. Het verhaal is genoegzaam
bekend. Ver Hue11, door het overlijden van Dietz en de zelfmoord
van kapitein ter zee Sloterdijk van de 'Nassau' tot commandant van
het eskader geworden, had in de acties een flink aandeel. Zijn
verhaal over de opstand in zijn Herinneringen is in onze tijd een
belangrijke bron voor de geschiedenis van de Ambonese opstand,
die eindigde met de executie van opstandelingenleider Paulus
Triago op een veldje bij fort Beverwijk op het eiland Noessa Laut.
Op een aantal plaatsen wordt het gezag officieel van de Engelsen
overgenomen.
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6. Op de veranda van het paleis van de sultan van Tidore voeren jonge vrouwen
ter ere van Ver Huell's bezoek een dans uit. Ver Huell is nogal onder de indruk
van hun hesjes, die 'de schoonheid van den vollen boezem verhoogden'.
Aquarel door Q.M.R. Ver Huell. (Maritiem Museum 'Prins Hendrik' Rotterdam,
inv. nr. P 2161 /LV.)

7. De 'Admiraal Evertsen' in stormachtig weer in moeilijkheden in het vaarwater
tussen Ternate en Halmaheira. Aquarel door Q.M.R. Ver Huell. (Maritiem
Museum 'Prins Hendrik' Rotterdam, inv. nr. P 2161 /LI.)
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Op 30 december 1817 vertrekt de 'Evertsen' van Ambon in
noordelijke richting. Ver Huell gaat op weg naar de sultans van de
eilanden Ternate en Tidore om hen te bedanken voor de hulp die zij
met hun troepen hebben geboden bij het bedwingen van de
opstand op de Molukken. De bezoeken hebben het gebruikelijke
verloop; Ver Huell wordt onthaald op festiviteiten met maaltijden
en dansen in de paleizen van de vorsten; hij legt alles haarfijn in
schetsen vast.
Zijn collectie natuurhistorische voorwerpen groeit gestadig. De
sultan van Ternate schenkt hem vijftien paradijsvogels 'van onderscheiden vreemde soorten, waaronder zich een zeer fraaye zwarte
beyond, allen zeer goed bewaard in kokers van bamboes'. Dezelfde
vorst trakteert Ver Huell en een aantal mede-officieren op een tocht
naar de kraters van de vulkaan op het eiland. Op 10 februari 1818
gaan zij op weg voor een bezoek, dat in een kleine ramp had kunnen
eindigen, omdat een paar onvoorzichtige officieren in een van de
kraters dreigde te glijden. Het loopt allemaal goed af, gelukkig ook
voor de prins uit het gevolg van de sultan die Ver Huell en de zijnen
vergezelt. Ver Huell legt hem de woorden in de mond: 'Waren de
heeren in den krater gestort, de sultan had mij het hoofd voor de
voeten gelegd!'
Tijdens het oponthoud bij Ternate en Tidore blijkt eens te meer de
slechte toestand waarin de 'Evertsen' verkeert. In stormachtig weer
komt het linieschip in grote moeilijkheden: het lekt als een mandje,
er moet dag en nacht worden gepompt; de zeilen scheuren en
vliegen uit de lijken; de achtermast is zó wrak, dat de 'Evertsen'
nauwelijks op koers kan worden gehouden; goed zeemanschap van
Ver Huell zorgt ervoor dat het schip niet op de kust van Halmaheira
verongelukt.
Op 18 februari 1818 vertrekt de 'Evertsen' van Ternate om naar
Soerabaja terug te keren. De reis gaat om de noordpunt van Celebes
en dan door Straat Makassar in zuidelijke richting. Op 2 maart is Ver
Huell gevorderd tot Tanjong Selatan, de zuidelijkste kaap op de kust
van Borneo. Kort daarna arriveert de 'Evertsen' bij de ingang van
het vaarwater naar Soerabaja. Op de marinewerf zal het linieschip
uitvoerig worden geinspecteerd en gerepareerd. Daarbij blijkt onder
andere dat de kiel van de 'Evertsen' zó erg is doorgezakt, dat het
beschadigde roer niet kan worden vervangen; de verbogen achtersteven verhindert het afnemen van het roer. Het schip wordt na
inspectie in staat geacht om de terugreis naar Nederland te maken.
Ver Huell heeft daar zo zijn twijfels over en legt zijn bezwaren vast
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8. De poort van het graf van de soesoehoenan van Gierie, Raden Paku, bij Grissee
op Oost Java. Het graf is een bedevaartplaats voor Mohammedanen. Links op de
voorgrond onderhoudt Ver Hue11 zich met een Mohammedaanse geestelijke.
Aquarel door Q.R.M. Ver Hue11. (Maritiem Museum 'Prins Hendrik' Rotterdam,
inv. nr. P 2161 /LXIX.)

9. Gezicht op een kampong bij Tanjong Oost op West Java. Rechts een Mohammedaanse tempel, waarin een geestelijke door to slaan op een trom oproept tot
gebed. Aquarel door Q.M.R. Ver Hue11. (Maritiem Museum 'Prins Hendrik'
Rotterdam, inv. nr. P 2 161 /LXXIX.)
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in een rapport, maar kan verder ook niets uitrichten om de situatie
te veranderen.
Ook ditmaal maakt Ver Hue11 van het oponthoud in Soerabaja
gebruik om de omgeving uitvoerig te verkennen. Hij brengt een
beleefdheidsbezoek aan de sultan van het eiland Madoera en gaat
naar een aantal plaatsen op het oostelijk deel van Java. Blijkens zijn
aquarellen gaat zijn aandacht vooral uit naar de sporen van het
Mohammedaanse en Hindoestaanse geloof in plaatsen als Grissee,
Pasoeroean en Besoeki. Contacten met plaatselijke machthebbers
gaat hij niet uit de weg; op een van zijn aquarellen beeldt hij
bijvoorbeeld een ontmoeting met Adipatti Ardjo Ade Negoro af, de
regent van het district Lamongan.
Op 27 oktober 1818 pas vertrekt Ver Hue11 met de 'Evertsen' van
Soerabaja. Op 9 november komt hij op de rede van Batavia voor
anker. Daar moet hij wachten op zijn officiele orders voor de
thuisreis. Wederom maakt Ver Huell lange uitstappen aan land. Hij
gaat bijvoorbeeld naar Buitenzorg en brengt daar een bezoek aan
het buiten van gouverneur-generaal Van der Capellen. Hij ziet ook
de door Daendels aangelegde Grote Postweg. De boven de groene
bossen uittorenende rokende vulkanen als de Sallak en de Megamedong maken grote indruk op hem.
Begin maart 1819 vertrekt Ver Huell met de 'Evertsen' van
Batavia op weg naar Nederland. Zijn met zorg bijeengebrachte
omvangrijke collecties natuur- en cultuurhistorische voorwerpen
zijn met zorg gestouwd. Zijn schetsboeken goed opgeborgen. Ook
heeft hij een verzameling planten en kisten met natuurhistorische
specimina, bijeengebracht door de Amsterdamse hoogleraar plantkunde Reinwardt, veilig laten opbergen in een speciale hut op het
kampanjedek, ver weg van het verwoestende zeewater.
Spoedig na het vertrek uit Straat Soenda zorgt de 'Evertsen' weer
voor problemen. De inhouten in de kop van het schip gaan werken,
waardoor er water words gemaakt. De masten lijken teveel speling
te krijgen. Pompen is voor de bemanning een niet ophoudende
taak. 'Het was een verontrustend gezigt', schrijft Ver Huell, 'wanneer men zich op de koebrug of in de bottelarij begaf, waar de
dekbalken heen en weer schokten, onder een gekraak en geweld,
dat alles verdoofde.' Verder en verder sukkelt de 'Evertsen' de
Indische Oceaan in. De toestand verslechtert, Kaap de Goede Hoop
is nog ver en men besluit om de atol Diego Garcia aan te lopen,
onderdeel van de Chagos eilanden, ten zuiden van het Indiase
subcontinent. De atol komt in zicht, maar de 'Evertsen' is niet meer
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boven water to houden. Op 10 april zinkt het linieschip naar de
bodem van de Indische Oceaan. Ver Huell is diep geschokt. Niet
alleen omdat hij als marine-officier, buiten zijn schuld weliswaar,
een schip heeft verspeeld, maar ook omdat al zijn prive-bezittingen
verloren zijn gegaan: bijna al zijn schetsen en zijn gehele natuur- en
cultuurhistorische collectie. De bemanning van de 'Evertsen' worth
door de Amerikaanse koopvaardijbrik 'Pickering', die toevallig in de
buurt is, op de atol bij de Franse vestiging Pointe de l'Est aan land
gezet.
Ruim zes weken verblijft men op Diego Garcia. De atol ligt ver
buiten de gebruikelijke scheepvaartroute naar de Kaap en het is
uiterst onwaarschijnlijk dat een Nederlands schip de opvarenden
van de 'Evertsen' hier zal oppikken. De 'Pickering' brengt de
schipbreukelingen daarom naar Mauritius, even ten oosten van
Madagascar. Vandaar gaan zij op 29 juli 1819 op weg naar Nederland aan boord van de Engelse koopvaarder 'Cadmus'. Begin

10. Een plaats waar paarden kunnen worden gewisseld langs de Grote Postweg in
de buurt van Buitenzorg. Op de achtergrond de vulkaan de Sallak. Aquarel
door Q.M.R. Ver Huell. (Maritiem Museum 'Prins Hendrik' Rotterdam, inv.
nr. P 2161 /LXXXVIII.)
18

september doet het schip het eiland St. Helena aan om vers water in
te nemen. Op 25 november 1819 komt de 'Cadmus' ten anker voor
Hellevoetsluis.
Hoewel hij zelf schrijft dat 'de gevoelens, die alsdan in de ziel
opwellen, niet zijn te beschrijven', worden zijn vreugde en dankbaarheid weer terug te zijn in Nederland al gauw overschaduwd
door een nieuwe teleurstelling: de marineleiding stelt vast wie nu
uiteindelijk verantwoordelijk is voor het verloren gaan van de
'Admiraal Evertsen' en Ver Huell wordt weer op non-actief gezet.
Hij gaat terug naar Gelderland. Daar trouwt hij op 11 mei 1821 met
Louise de Vaynes van Brakel. Een klein jaar later wordt hun zoon
Alexander geboren. In oktober 1822 wordt Maurits benoemd tot
onder-equipagemeester op de marinewerf in Rotterdam, dankzij de
steun van wederom zijn oom Carel, teleurgesteld uit Nederland
vertrokken, tot Fransman genaturaliseerd en nu inspecteur-generaal van de Franse marine, en met nog steeds invloedrijke vrienden
in Den Haag. In 1826 wordt Maurits bevorderd tot kapitein ter zee,
in 1828 wordt hij equipagemeester en in 1842 directeur van de werf.
In 1850 gaat hij in de rang van schout-bij-nacht met pensioen.
Een laatste teleurstelling in zijn carriere blijft hem niet bespaard. In
1849 besluit Den Haag om de Rotterdamse marinewerf te sluiten;
Ver Huell's pleidooi bij zijn minister Lucas om dat niet te doen blijft
zonder gevolg.
In zijn Rotterdamse periode legt Maurits een ongelooflijke werklust aan de dag. Hij schrijft veel over de onderwerpen die hij
beheerst. Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indien (1836-183 7),
waarover dit artikel handelt. Mijne eerste zeereis (1842) over zijn reis
aan boord van 'De Vlieg' en zijn verblijf in Brazilie in de jaren
1807-1810. De leidsman op het pad der eer, voornamelijk bestemd voor
jongelieden in dienst der marine (1847). En natuurlijk zijn Handboek
voor liefhebbers en verzamelaars van vlinders (1842). Daarnaast is hij
actief in tal van wetenschappelijke clubs, en niet de minst belangrijke. Het Rotterdamse Bataafsch Genootschap, de Hollandsche
Maatschappij van Wetenschap in Haarlem en het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap tellen Maurits onder hun actieve leden.
Hij neemt lessen aan de Rotterdamse Kunstacademie en wordt lid
van het schilderkunstig genootschap 'Hierdoor tot Hooger'. In
Rotterdam ook vervaardigt Ver Huell de serie van 107 aquarellen
over zijn reis door Indie in de jaren 1816-1819. Niet op basis van een
hoeveelheid schetsen – die waren zoals gezegd met de 'Evertsen'
naar de zeebodem verdwenen –, maar steunend op zijn geheugen.
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En dat lijkt mij, zeker gezien de detaillering die hij in zijn aquarellen
aanbrengt, een bewonderenswaardige prestatie.
Als hoge marine-officier had Ver Huell in Rotterdam tal van sociale
verplichtingen. Zo was hij aanwezig bij het officiele diner op het
Rotterdamse stadhuis op 31 maart 1841 ter afsluiting van het
bezoek van koning Willem II aan de Maasstad. Tijdens het diner zat
Ver Huell naast prins Hendrik, een broer van de koning. Gespreksstof hadden beide heren genoeg. Alle twee waren zij van mening,
dat een gezonde koopvaardij en een sterke marine in Nederland
alleen mogelijk waren bij een brede belangstelling in Nederland
voor het varend bedrijf. Een van de wijzen om dat te bereiken was
het stimuleren van die belangstelling bij de jeugd door deze de
mogelijkheid te bieden tot roeien en zeilen. Zo zou de overstap naar
een beroepsleven op zee vergemakkelijkt worden.
Tijdens dat diner legden de prins en Ver Huell de basis voor de
oprichting van een roei- en zeilvereniging in Rotterdam. In 1845
werd die opgericht: de Koninklijke Nederlandsche Yachtclub. Ver
Hue11 werd een van de bestuursleden. De Yachtclub was slechts een
kort leven beschoren, in 1880 werd hij al weer opgeheven. Wat
overbleef was de Modelkamer, opgericht in 1852, eerst alleen
toegankelijk voor leven van de Yachtclub, maar in 1874 te bezichtigen door alle Rotterdammers. Die Modelkamer werd na de opheffing van de Yachtclub het Maritiem Museum 'Prins Hendrik',
waarvan Ver Hue11 dus een van de grondleggers is.
Op 10 mei 1860 overlijdt Maurits Ver Hue11 in Arnhem, waar hij
zich na zijn pensionering had gevestigd. Hij wordt begraven in
Doesburg.
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Schilderachtige Ophelderingen der
herinneringen van eene reis naar
de Oost-Indien:
De Indische (natuur)aquarellen van Q.M. R. Ver Huell
(1787-1860)
JEANNE HOGENBOOM

Ik bragt bier een paar genoeglijke dagen door, vermeerderde mijne entomologische verzameling met menig belangrijk
voorwerp, en maakte vele schetsen der teekenachtige landschappen in den omtrek. '
Wie zou het niet heerlijk vinden om beroepshalve een verre reis van
zo'n vier jaar te maken en daarbij ruimschoots in de gelegenheid te
worden gesteld tijd aan hobby's te besteden? Maurits Ver Huell
kreeg die kans. Tussen 1815 en 1819 maakte hij als marine-officier
een reis naar en in Oost-Indie. En al was het dan uit nood geboren
dat hij die reis maakte (hij kon immers vanwege zijn Fransgezinde
oom in Nederland geen carriere maken); en al liep de reis slecht of
doordat hij zijn schip met vrijwel geheel zijn verzameling verloor,
uit zijn reisverslag in woord en beeld blijkt dat hij genoten heeft van
zijn verzamel- en tekenwerk.
Ook jaren na terugkeer in Nederland houdt zijn Indische reis Ver
Huell nog volop bezig. Hij publiceert zijn 'Herinneringen van eene reis
naar de Oost-Indien' in 1835 en heeft dan ook de bedoeling er een
platendeel bij te maken. Daartoe heeft hij een serie van 108
aquarellen gemaakt, die omgezet zouden worden in litho's. Door
allerlei tegenslagen is het daar nooit van gekomen. Voor het eerst
worden nu, in 1989, deze aquarellen als een geheel tentoongesteld.
En wel in het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' te Rotterdam, dat
de aquarellen sinds 1895 in bezit heeft.
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1. Ontwerp voor een titelpagina van het platendeel bij de Herinneringen, door Ver
Hue11. Het platendeel werd nooit uitgegeven. (Maritiem Museum 'Prins
Hendrik' Rotterdam.)
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Hoe nauwkeurig Ver Huell zijn reisverslag heeft weergegeven in
de aquarellen blijkt bijvoorbeeld uit de aquarel 'De Rivier Van Solo, in
het District van Lamongan. – Eild Java' (fig. 2). Met de tekst uit de
Herinneringen erbij, kunnen we de gehele voorstelling 'aflezen':
VOOr het ontbijt, in den koelen morgenstond, sloeg de
Regent voor, om een toertje te maken naar de oevers van de
rivier Solo, welke dit regentschap begrenst. Wij reden langs
eenen aangenamen weg, door vruchtbare dreven. [. . .] Aan
de oevers van de rivier van Solo gekomen, was ik opgetogen
over het heerlijk landschap, dat mij omringde. Kalm stroomde de breede rivier tusschen hare lagchende boorden,
rijstvelden, en bosschen, waar de Palmen hunne sierlijke
kruinen boven verhieven, en woningen van bamboes elkander schilderachtig afwisselden. Vaartuigen, met driehoekige
zeilen van matwerk, voeren de rivier op en af; [.. .] Ik
maakte eene schets van dit schilderachtig tooneel. Na
eenigen tijd alhier te hebben vertoefd, keerden wij langs
eenen anderen weg, dan wij gekomen waren, terug; en
verlieten in den nademiddag den Adi Patti Adi Ardjo
Negoro, welke ons tot op zeven palen van zijne residentie
vergezelde.2
Alles is er: de weg, de brede rivier met haar 'lagchende' oevers, de
rijstvelden, bossen met palmen, de huisjes, de Javanen, de bootjes
en als toeschouwers de Adipatti met zijn gevolg en Ver Huell met
zijn mede-officieren. Op deze manier illustreert Ver Huell in alle
108 aquarellen van de Indische reis, de gebeurtenissen, monumenten en landschappen die in het boek voorkomen. Heel terecht
noemt hij zijn aquarellen dan ook 'Schilderachtige Ophelderingen
der herinneringen van eene reis naar de Oost-Indien'.
De vorm die Ver Huell kiest voor zijn illustraties is alles behalve
origineel. Hij werkt in de typische stijl van het geillustreerde
reisverslag. Een stijl die eind achttiende eeuw ontstond en tot ver in
de negentiende eeuw gangbaar bleef. Kenmerkend is de overzichtelijkheid van het geheel. Het is immers de bedoeling dat de toeschouwers (de thuisblijvers dus eigenlijk) een goed idee krijgen, in woord
en beeld, van de verre streken die de reiziger heeft bezocht. De stijl
van het geschreven reisverslag is in de loop van de achttiende eeuw
gevormd aan de hand van archeologische en ook geologische
beschrijvingen. Die methode, gekenmerkt door detailbeschrijvin23
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2. De Rivier van Solo, in het District van Lamongan. — Eild Java. Aquarel door Ver
Huell. (Maritiem Museum 'Prins Hendrik' Rotterdam, inv. nr. P2161.73.)

3. Banjoe Birie, het Blaauwe water, by Passarouang. — Eild. Java. Aquarel door Ver
Huell. (Maritiem Museum 'Prins Hendrik' Rotterdam, inv. nr. P2161.75.)
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gen, is aangepast aan het beschrijven van plaatsen, streken en
gewoonten.
Voor het verslag in beeld is veel ontleend aan neo-classicistische
landschapsschilderkunst. Karakteristiek voor deze kunststroming,
die met name in het laatste kwart van de achttiende eeuw
toonaangevend was in Europa, is het streven naar helderheid in
weergave van bijvoorbeeld historische onderwerpen, portretten en
landschappen. Voor het laatste greep men terug op landschappen
van zeventiende-eeuwse Franse kunstenaars als Claude Lorrain en
Nicolas Poussin. De landschappen zijn overzichtelijk, hebben vaak
de vorm van panorama's en het belangrijkste onderdeel is in het
midden afgebeeld.
Het beeld mag dan weids zijn, details ontbreken niet. Integendeel,
de natuur is juist zo nauwkeurig mogelijk weergegeven: men zou
zelfs bomen in de verte moeten kunnen herkennen. Maar ook de
voorgrond van een afbeelding dient nauwkeurig te zijn, alsof men
met eigen ogen de situatie beziet vanaf een punt op de voorgrond.
Met de toevoeging van zo'n bepaald gezichtspunt en daarmee ook
van het enkelvoudige perspectief, ontstond in feite de traditionele
vorm van de topografische prent. Topografische prenten werden
eind achttiende eeuw populair, toen de grafische technieken verbeterd werden en de groeiende markt van middenklasse burgers
voor een gestage afname van de prentkunst zorgde. Ver Huell's
reisillustraties sluiten nauw op die ontwikkelingen aan.
Toch zijn Ver Huell's aquarellen niet echt topografische, dus
plaatsbeschrijvende, afbeeldingen te noemen. Want zoals bij de
aquarel van de rivier Solo al duidelijk werd: Ver Huell past zijn eigen
activiteiten in. Het blijven 'schilderachtige ophelderingen mijner
herinneringen'.3
Zo ook bij een andere aquarel met 'water' als onderwerp (fig. 3).
De aquarel is getiteld: Banjoe Birie, het Blaauwe water, by Passarouang.
Ver Huell schrijft erover:
Wij reden 's morgens vroegtijdig in het gezelschap van
eenige vrienden naar het Blaauwe Water. Regts den grooten
weg afslaande, kwamen wij, na een half uur rijdens, door
een digt bosch aan eene zeer diepe bron en daardoor blaauw
gekleurd, waarvan hare naam ontleend is. Het water is zoo
uitermate helder, dat men op eene diepte van meer dan
veertig voeten het kleinste voorwerp kan zien liggen. Een
huis van bamboes met eene galerij over het water en een
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trap, om zich te kunnen baden, is bier voor het gemak van
der bezoekers opgeslagen, die in dit aangenaam oord zich
menigmaal komen vermaken.
De kom zal ongeveer zestig voeten in het vierkant groot
zijn. Geheele scholen van den zoetwatervisch, Tomborro
genaamd, ziet men in dezelve, als het ware in het ijdel, heen
en weer zwemmen; doch de zonderlingste eigenschap van
deze bronwel is, dat, wanneer zich een mensch te water
begeeft, het gedeelte van zijn ligchaam, dat boven het vlak
des waters uitsteekt, en dat, hetwelk den grond raakt, alleen
zigtbaar is. Het is derhalve eene zonderlinge vertooning, het
hoofd en de voeten alleen te zien voortgaan, zonder ligchaam, en hem eene schijf gelijkende gedaante te zien
aannemen, wanneer hij naar den bodem duikt, terwijl hij,
met het hoofd weder boven komende, plotseling zoodanig
vergroot, alsof hij in eens uit het water zoude willen vliegen.
Wij vermaakten ons eenigen tijd met dit optisch bedrog,
waarvan de mogelijke reden is, het breken der lichtstralen in
het kristalheldere water.
Het sprookje zegt, dat deze bron door een wonder ontstaan is, waarom deze plaats door de Javanen voor heilig
gehouden wordt. In het digt geboomte vonden wij, aan de
voet des stams van een Waringing-boom op een rotssteen
eenige offerranden liggen.4
Het hoofdonderwerp is dus de natuur, ofwel het meer met het
oerwoud. Maar bijna net zo belangrijk is de aquarel als getuigenis
van Ver Huell's uitstapje. Dit werk staat niet ver meer of van onze
vakantiefoto's. (En ook het reisdoel was blijkbaar populair bij
bezoekers van Java, gezien de voorzieningen ter plekke.) Ver Huell
had natuurlijk het voordeel dat hij voor het verfraaien van zijn
voorstelling een groep offerende Javanen kan toevoegen die hij niet
echt heeft gezien.
Ver Hue11 had heel veel werk aan zijn herinneringen-in-beeld,
hoewel hij er graag aan bezig was. In 1837 schrijft hij over zijn
aquarellen in een brief: 'Het zijn de vruchten mijner stille uitspanningen, in die weinige uren welke ik op mijn studeer vertrek mag
doorbrengen, en hoe spoedig vliegen die uren niet voorbij. Waarlijk
het beoefenen van Kunsten en wetenschappen, geven voorzeker
het reinste genoegen.'5
Al had hij dan in zijn Rotterdamse tijd blijkbaar weinig tijd
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meer voor de aquarellen, hij gaat zeer zorgvuldig te werk. Voor de
aquarel van het 'Blaauw Water' maakte hij, net als voor de andere,
vele schetsen en voorstudies in potlood, Oostindische inkt, sepia en
waterverf. 6 Hij schuift 'eindeloos' heen en weer met de onderdelen
van de voorstelling tot hij een compositie heeft die hem aanstaat.
Dan wordt (vaak nog na enkele proefversies) de definitieve aquarel
gemaakt die in de serie wordt opgenomen.
Zo er is voor de aquarel van het 'Blaauw Water' een schetsje
gebruikt waarop de 'man met korte beentjes' is getekend (fig. 4). Op
de schets een geheugensteuntje in Ver Huell's handschrift: 'een
Indiaan in het Blaauw Water Van Passarouang'. Van dezelfde
aquarel is op een voorstudie (fig. 5) te zien, dat Ver Huell nog een
beetje geschoven heeft voor hij de definitieve versie maakte: de
man in het water is verder naar links geplaatst, het geboomte is
zwaarder en de groep Javanen die offers brengt is aanmerkelijk
toegenomen in omvang.
De al met al zorgvuldige werkwijze van Ver Huell is typerend voor
het academische karakter van de neo-classicisten. Door een strakke
compositie te kiezen, wordt de situatie in een heldere, overzichtelijke vorm gepresenteerd. Voor de moderne kijkers, die gewend zijn
aan een zeker realisme in afbeeldingen, is het 'gemanipuleer' met
hetgeen men in werkelijkheid aantrof wel even wennen. Voor de
achttiende- en negentiende-eeuwse beschouwer was dit echter een
gewoon verschijnsel.
Daarnaast heeft Ver Hue11 op veel aquarellen zichzelf afgebeeld.
Dat kan zijn als bezoeker of toeschouwer, zoals we eerder zagen,
maar heel vaak is Ver Huell bezig met tekenen in zijn schetsboek.
Het vlindernetje voor 'mijne entomologische verzameling' ligt
ernaast (fig. 6). Hiermee wil Ver Hue11 benadrukken dat het een
eigen waarneming betreft, dus dat hij ook daadwerkelijk op de
afgebeelde plaats aanwezig is geweest. (En laten wij ons ook niet
voor – bijvoorbeeld – de Pyramiden van Gizeh fotograferen, als om
te bewijzen dat we daar echt hebben gestaan?)
Ver Hue11 signeert zijn werk met ad. viv. Jelin., wat betekent
'naar het Leven getekend'. Hiermee bedoelt hij eveneens dat hij,
ondanks de in zijn tijd geheel toelaatbare aankleding van taferelen
met behulp van mensengroepjes, ter plaatse is geweest en daar
heeft geschetst. Een gebruikelijke aanwijzing.
Zo is nogmaals duidelijk geworden dat Ver Hue11 het wat strakke
stramien van de typische reisillustratie volgt. En dat terwijl in de
periode waarin hij de aquarellen uitwerkte, van circa 1820 tot circa
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4. Schets van een Javaanse man in het water. De schets is gebruikt voor de aquarel
van 'het Blaauwe water'. (Gemeentemuseum Arnhem, inv. nr. GM1404.)

5. Voorstudie voor de aquarel van 'het Blaauwe water', door Ver Huell. (Gemeentemuseum Arnhem, inv. nr. GM1405.)
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1835, de landschapsschilderkunst immers, onder invloed van de
Romantiek, inmiddels veel meer de kant op was gegaan van de
persoonlijke impressie. Voor amateurs als Ver Huell, en – eerlijk is
eerlijk – ook voor de professionele negentiende-eeuwse kunstenaars die reisillustraties maakten, was die Romantiek met haar
nadruk op het individualisme en de persoonlijke emotie ver weg.
Dit lijkt tegenstrijdig: Ver Huell stopt eigen ervaringen in zijn
beeldverslag, maar is toch geen Romanticus. Het verschil zit hem in
het feit dat Ver Huell op bijna zakelijke manier activiteiten of
belevenissen afbeeldt en geen emoties of gevoelens. Het laatste lijkt
hij wel in zijn teksten te doen, maar dat is onderzoeksterrein voor
literatuurhistorici.
Terug naar de aquarel van het blauwe meertje met omringend
oerwoud. Links bovenin de afbeelding zijn enkele wezens zichtbaar
die nog niet aan de orde kwamen: apen. Voor de marine- officieren
deel van het vermaak, getuige Ver Huell's verslag:
De weelderige bosschen hieromtrent, waar de listige tijger in
schuilt, zijn bewoond door talrijke benden van apen, die
hier ongestoord huishouden, en nooit verdreven worden.
Gewoon van de bezoekers rijst en vruchten te erlangen, is
men verzekerd, dat de eene of andere bende dezer dieren
zich in den omtrek verscholen houdt. [. . .] Nu kwam er een
grijze aap langzaam aanhuppelen, terwijl het jongere geslacht zich op eenen eerbiedigen afstand hield. Deze stamvader vulde zijne kaken en ging heen. Twee anderen
kwamen nu hun aandeel halen; terwijl zeer jonge aapjes,
nu en dan, steelsgewijze, eenige korreltjes poogden te
snoepen; doch zij werden spoedig door de ouderen verjaagd. [. . .] Deze wilde dieren leven derhalve naar zekere
maatschappelijke wetten, hun door den alwijzen Schepper
ingegeven.7
Met deze laatste opmerking geeft Ver Huell een belangrijk aspect
van zijn houding ten opzichte van de natuur aan. Hij ziet de natuur
vooral als harmonische schepping van zijn God. Dat kan zijn in
kleine zaken zoals de leefregels van de apen of bijvoorbeeld in zijn
geliefde vlinders. Maar Ver Huell reageert op eenzelfde wijze als hij
enorme gebergten aanschouwt.
Twee keer beklimt Ver Huell een vulkaan: op Banda Neira en op
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6. Detail van een aquarel door Ver Huell. Hij heeft zichzelf afgebeeld met zijn
favoriete attributen: schetsboek en vlindernet. (Maritiem Museum 'Prins
Hendrik' Rotterdam, inv. nr. P2161.2.)

7. De uitgedoofde Craters van den Volkaan van Ternate. (Maritiem Museum 'Prins
Hendrik' Rotterdam, inv. nr. P2161.60.)
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Ternate. Er zijn heel wat aquarellen aan zijn herinneringen aan die
vulkanen besteed. Bijvoorbeeld de aquarel van De uitgedoofde Craters
van den Volkaan van Ternate (fig. 7). De kraters maakten grote indruk
op Ver Huell:
Naar alle waarschijnlijkheid hebben de wind, regens en de
werking van de zon den bodem dezer kraters doen toestuiven en verharden; bier en daar waren spleten en barsten,
waaruit sommige plaatsen zwaveldampen opbruisten, zich
met geweld eenen weg naar buiten baanden, en den ontzettenden indruk van het geheel nog treffender maakten. Ik
vervaardigde eene schets naar dit gedeelte des volkaans.8
Als zijn mede-officieren uitrusten van de klauterpartij, zondert Ver
Huell zich even of om van het grootse uitzicht te genieten. En zoals
zo vaak bij het aanschouwen van de natuur, voelt Ver Huell een
verband tussen natuur en God:
Op zulke verhevene, ontoegankelijke plaatsen waant men
zich nader bij den Hemel; men acht zich boven het aardsche
leven. Weldra bragt mij het standpunt, waarop ik mij
beyond, in dee ernstige zielstemming. Schoonheid is een in
het heelal, en wekt al-Godheid op. Mijne eerste uitroep was:
«Hoe groot is God! »9
In alle details en kleuren van de omgeving ziet Ver Hue11 Gods
grootheid. Op zichzelf is dit geen vreemd verschijnsel voor mensen
die de bergen bezochten in de negentiende eeuw.
Tot het midden van de achttiende eeuw had de westerse mens
een zekere afkeer van woeste gebergten: het waren onherbergzame
en nutteloze gebieden. Hierin komt verandering via de theologie
(Deisme) en de in het algemeen met de Verlichting gepaard gaande
toename van de wetenschappelijke kennis der natuur. Voor wie
redeneert dat God schepper is van de gehele, volmaakte natuur, kan
het niet zo zijn dat hij een gedeelte van de schepping zonder speciale
bedoeling zou hebben gemaakt. De smaak verandert onder andere
door deze redenering en men gaat meer waardering krijgen voor de
wilde natuur. Een afspiegeling van deze smaakverandering is te
vinden in de tuinarchitectuur: van strakke Franse tuinen gaat men
over op de Engelse tuinen die ongerepte natuur nabootsen. Dat Ver
Hue11 zich dus dicht bij de hemel voelt op de vulkaan, is een typisch
Europees verschijnsel van die tijd.i°
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Van specifiek belang voor Ver Huell's natuuropvatting is het werk
van de Nederlandse dominee J.F. Martinet geweest. Deze predikant
werkte van 1775 tot 1795 in Zutphen, waar Ver Huell's moeder les
van hem had. Hij publiceerde de Katechismus der Natuur (1777-1779)
en de Kleine Katechismus der Natuur voor Kinderen (1779). Beide
werken waren bijzonder populair en werden in vele talen herdrukt.
Martinet gaf, als vertegenwoordiger van de zogenaamde 'natuurlijke godsdienst', zijn tijdgenoten een handzame verwerking van de
al lange tijd lopende conflicten tussen orthodoxe christenen en
(natuur)wetenschappers. Hij verkondigt dat men de natuur in al
haar aspecten moet bestuderen en ervan moet genieten. De grootheid Gods zal dan steeds weer blijken. De schepping is een keten
waarin elk object van de natuur een eigen plaats heeft. Waar de
natuur het verstand te boven gaat, het onderzoek dus als het ware
vastloopt, zal men eenvoudig moeten geloven in de macht en
bedoelingen van de schepper."
De reacties van Ver Hue11 op de vulkaan van Ternate geven
duidelijk aan hoezeer hij Martinets opvattingen deelt. Eenzelfde
invloed op Ver Huell had de Franse schrijver J.-H. Bernardin de
Saint-Pierre, via diens 'gevoelvolle roman' – zoals Ver Huell
schrijft – over de gelieven Paul et Virginie (1787). Ook dat boek was
een internationaal succes en verkondigde in alles de harmonie met
de natuur. Als Ver Huell aan het einde van zijn reis op Mauritius
aankomt, het eiland waar de roman zich afspeelt, maakt hij bijna
bedevaartachtige wandelingen door de streek die Bernardin de
Saint-Pierre beschreef.
De aan J.-J. Rousseau ontleende theorie dat een kind in harmonie met de natuur gelukkig opgroeit en niet de druk van opvoeding
dient te voelen, is in de roman over het leven van Paul en Virginie
van essentieel belang. Ver Huell, die eigenlijk weinig aandacht
besteedt aan de bevolking van de gebieden die hij bezoekt, spreekt
wel of en toe van een 'Kind der Natuur'. Bijvoorbeeld als hij de
'perkslavin Roosje' beschrijft, een inheems meisje dat in de perken
op Banda werkt: 'Zij was een lief Indiaansch meisje van ongeveer
veertien a vijftien jaren oud, welgemaakt, rijzig, ongedwongen als
een kind der natuur; . . /12
De aquarel van de indrukwekkende 'Craters van de volkaan van
Ternate' heeft Ver Huell een zekere erkenning in wetenschappelijke kringen opgeleverd. In de vorm van een litho is de aquarel als
illustratie opgenomen in het boek Reis naar het oostelijk deel van den
Indischen archipel, in het jaar 1821.' 3 De (verlate) publikatie is het
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verslag van een onderzoekscommissie onder leiding van de hoogleraar C.G.C. Reinwardt. Toen de Nederlandse officiele delegaties in
1815 naar Indie vertrokken om de Nederlandse macht te herstellen,
reisde Reinwardt met hen mee. Hij had opdracht om de natuur(produkten) van de Indische archipel te onderzoeken. In feite was
hij aangesteld omdat de Nederlandse regering de handel op de
kolonie wilde herstellen en behoefte had aan informatie over de
handelsmogelijkheden. Met Reinwardt reisden de kunstschilders
A.J. Bik, J.Th. Bik en A.A.J. Payen mee. Alleen met de laatste heeft
Ver Huell, op Java, contact gehad. Ver Huell had een grote lading
van de Commissie Reinwardt aan boord toen zijn schip, de 'Admiraal Evertsen', zonk.
Nog een andere aquarel van Ver Huell werd voor het verslag van
de Commissie Reinwardt gebruikt: De Spelonk Batoe Lobang. –
Amboina (fig. 8). Uit het bijschrift dat Ver Huell voor die aquarel
maakte blijkt dat hij wel een beetje trots was op de relatie met

8. De Spelonk. Batoe Lobang. — Amboina. (Maritiem Museum 'Prins Hendrik'
Rotterdam, inv. nr. P2 16 1.44.)
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Reinwardt: 'Deze teekening vroeger, voor den Eerbiedwaardigen
en beminnelijken Hoogleeraar Reinwardt, die mij het zijne Vriendschap vereerde, gecopieert, is overgenomen in Zijne reizen door het
Oostelijk gedeelte Van den Indische Archipel. Toen hij deze Grot
Insgelijks bezocht.'"
Op de aquarel is te zien hoe een groep marine-officieren halsbrekende toeren uithaalt om een stukje uit een stalactiet te kunnen
hakken. De heren klauteren, bijgelicht door fakkels, over de
stalagmietenmassa's. Dat zij niet voor moeilijkheden terugdeinzen
om een stuk gesteente te bemachtigen is geheel naar de ideeen van
Ver Huell. Zelfs lang na zijn terugkeer in Nederland schrijft hij (in
1850) nog, dat juist de marine-officier, die immers geschoold en
beschaafd is en verre landen kan bezoeken, de geschikte persoon is
om in die verre landen (natuur)onderzoekingen te verrichten. Dat
mag best verwacht worden van de zeeman die door zijn 'hooge en
verfijnde beschaving' geacht wordt 's lands vlag te verdedigen,
vindt Ver Huell.
Het verrichten van natuuronderzoekingen, ofwel het verzamelen
van voorwerpen en het tekenen van de natuur, wil Ver Huell dus
eigenlijk meer als zijn plicht dan als zijn liefhebberij zien:
In plaats van in vreemde gewesten nodeloos rond te slenteren en den kostbaren tijd met nietige vermaken te verbeuzelen, bestede men die uren, om in de vrije natuur alles, wat de
aandacht opwekt, te willen leeren kennen, en het zich, zoo
veel mogelijk, toe te eigenen tot nader onderzoek, en alles
op te teekenen, wat tot vermeerdering van kennis dier
gewesten dienen kan; de teekenpen op te vatten, om
treffende natuurtafereelen op het papier te brengen, en die
aldus voor allen aanschouwelijk te maken. i5
Ver Huell laat de bezigheden op het gebied der 'Kunsten en
wetenschappen', waaraan hij toch 'het reinste genoegen' beleefde,
op deze manier klinken als een zware plicht. En toch, wie zou het
niet heerlijk vinden om beroepshalve een verre reis van zo'n vier
jaar te maken en daarbij ruimschoots in de gelegenheid te worden
gesteld tijd aan hobby's te besteden?
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Noten
1 Dit schrijft Ver Huell over een uitstapje dat hij in 1818 maakte naar de
Tjilibong-rivier op Java. Ver Huell, Herinneringen van eene reis naar de
Oost-Indien (Haarlem 1835) 118-119.
2 Ver Huell, Herinneringen..., deel II, 86-87.
3 Een zeer degelijke studie van geillustreerde reisverslagen is: Barbara M.
Stafford, Voyage into Substance: Art, Science, Nature, and the Illustrated Travel
Account, 1760-1840 (Massachusetts (?) 1984).
Voor neo-classicisme zie: Hugh Honour, Neo-Classicism (Harmondsworth (etc.)
1977 (1968)).
4 Ver Huell, Herinneringen..., deel II, 95-96.
5 Brief 4 december 1837, van Ver Huell aan J.B. 't Hooft. De brief bevindt zich in
het Rijksmuseum Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam. (Brieven
F.X.R. 't Hooft, cat. nr. B 11437111. Met dank aan S. de Meer.)
6 Alle voorstudies voor de Indische aquarellen bevinden zich in het Gemeentemuseum te Arnhem.
7 Ver Huell, Herinneringen..., deel II, 96-97.
8 Ver Huell, Herinneringen..., deel II, 34-35.
9 Ver Huell, Herinneringen..., deel II, 39-40.
10 Voor veranderingen in de waardering van de natuur zijn interessant: D.G.
Charlton, New images of the natural in France: a study in European Cultural History
1750-1800 (Cambridge (etc.) 1984); Keith Thomas, Man and the Natural World;
changing attitudes in England 1500-1800 (Harmondsworth (etc.) 1983).
11 Over Martinet en de natuurlijke godsdienst: F. de Haas & B. Paasman, J.F.
Martinet en de achttiende eeuw: In ijver en onverzadelijken lust om te leeren (Zutphen
1987).
12 Ver Huell, Herinneringen..., deel I,109.
13 C.G.C. Reinwardt, Reis naar het oostelijke gedeelte van den Indische archipel, in het
jaar 1821;, bewerkt en van biografie voorzien door W.H. de Vriese (Amsterdam 1858 (!)).
14 Bij de vier portefeuilles waarin Ver Huell's aquarellen worden bewaard in het
Maritiem Museum 'Prins Hendrik', behoort een kleine portefeuille met
teksten in het handschrift van Ver Huell. Voor elk van de 108 aquarellen is een
beschrijving. Ik vermoed dat dit de bijschriften voor het nooit uitgegeven
platendeel bij de Herinneringen zijn. Het citaat is uit de manuscripttekst door
Ver Huell bij inventarisnummer P2161.44.
15 Q.M.R. Ver Huell, 'De zeevaartkunde in verband beschouwd met fraaije
kunsten en wetenschappen', Mededelingen en berichten betrekkelijk het zeewezen
en de zeevaartkunde... (Amsterdam, jaargang 1850) 99-105.
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Een levenswerk voltooid!
Tempo doeloe - een verzonken
wereld. Unieke foto's uit het oude
Indie (1870-1920).
Nu verschenen:
Met vreemde ogen, gebonden
met stofomslag, f 79,50. Het land
en zijn inlandse bevolking.
Eerder verschenen:
Baren en oudgasten, gebonden
met stofomslag, f 82,50. Het land
en de Europeanen die kwamen.
Komen en bhjven, gebonden
met stofomslag, f 82,50. Het land
en de Europeanen die bleven.

Querido
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Q.M.R. Ver Huell als naturalist
H.R.A. WEYSTERS EN C.J. KRABBENDAM

Inleiding : achtergronden en motivatie
De natuur is 'eene oneindige keten, waarvan de schakels volmaakt
en steeds volmaakt harmonisch in elkander sluiten, zodat al het
geschapene wordt verenigd in een volmaakt geheel, in God'.
Met deze aanhef begon Q.M.R. Ver Hue11 zijn lezing 'Jets aangaande
den harmonischen omgang van het planten tot het dierenrijk'.
Deze lezing hield hij vermoedelijk voor het Rotterdamse departement van de Hollandsche Maatschappij van Fraaye Kunsten en
Wetenschappen. Hij schetste hiermee onmiddellijk de rol die de
natuur in zijn ogen in de schepping speelt. Tevens gaf hij ten dele
aan waaraan hij de motivatie ontleende om zoveel van zijn
inspanningen to wijden aan het zo natuurgetrouw mogelijk vastleggen van natuurtaferelen die zich voor zijn ogen ontrolden.
Deze aanhef, die tevens gezien kan worden als een soort levensfilosofie, had hij niet zelf bedacht, maar overgenomen van de Duitse
natuurvorser en reiziger Alexander von Humboldt, voor wiens
werk hij zeer ontvankelijk was.
Ver Hue11 ging uit van de verenigbaarheid van wetenschappelijk
natuuronderzoek en het geloof. Ook al verrichtte Ver Hue11 kerkelijke functies in de Waalse gemeente en verzuimde hij zelden de
preek, hij was ervan overtuigd dat hij God beter diende met zijn
biologische ontdekkingen en zijn wetenschappelijke arbeid, dan
door het nakomen van zijn kerkelijke plichten.
Deze band tussen hemzelf, de natuur en God wordt nog duide37
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1. De Wonderen Gods in de minst geachte Schepselen. Ongepubliceerd ontwerp

voor een titelblad voor de serie vlinderplaten van de Sepp's, 1815. (Gemeentemuseum Arnhem, inv. nr. GM 1468.)
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lijker als hij stelt dat de eenheid – of 'de eenvoud' zoals hij het zeif
uitdrukt – Gods zich manifesteert in de natuur, de eeuwigheid en
de menselijke geest. Aldus gefascineerd door de volmaaktheid van
de natuur vond hij het doorzettingsvermogen om zijn artistieke
talenten te wijden aan de produktie van een groot aantal aquarellen
met onder andere natuurobjecten.
In dit verband is zeer vermeldenswaard de aquarel met de titel De
Wonderen Gods in de minst geachte Schepselen (zie fig. 1). Deze aquarel,
waarschijnlijk bedoeld als voorplaat (het is namelijk een ongepubliceerd ontwerp voor de serie vlinderprenten van de familie Sepp),
vertoont een aantal Nederlandse vlinders op een guirlande van
verschillende plantesoorten. De aquarel kan gezien worden als een
van de indrukwekkendste van de expositie in het Natuurmuseum
Rotterdam. Ver Huell's vakmanschap komt hier duidelijk naar
voren. Hij heeft waarschijnlijk in de uitwerking van al zijn aquarellen veel tijd moeten investeren, maar om zoveel organismen zo
fraai op papier te krijgen is een bewonderenswaardige hoeveelheid
doorzettingsvermogen en liefde voor de natuur nodig geweest.
Ver Huell's artistieke talenten en zijn onderzoeksdrang kwamen
mede voort uit zijn familieachtergrond. De stimulering van artistieke en wetenschappelijke eigenschappen waren onderdeel van
het klimaat waarin hij werd grootgebracht. Beide ouders voedden
hun zoon in de christelijke godsdienst op, maar hun religieuze
opvattingen getuigden van een zekere, voor die tijd niet ongewone,
vrijzinnigheid. Met deze vrijzinnigheid wordt de durf om zich te
interesseren voor wereldse zaken bedoeld. Ver Huell's geloof sopvattingen zouden kunnen worden gekenschetst als een in het gevoel
gefundeerd geloof in God, dat zich niet orthodox-christelijk laat
noemen.
Deze in zijn jeugd ontstane kiem werd gedurende zijn leven op
verschillende manieren gevoed. Eenmaal geinteresseerd in de
natuur is hij een aantal malen gevlucht in het vastleggen ervan,
nadat hem andere zaken of zekerheden waren afgenomen. Dit is
bijvoorbeeld het geval geweest toen hij na de mislukte reis met de
'Admiraal Evertsen' (18 april 1819) aangesteld werd als onderequipagemeester aan 's Rijks Marinewerf in Rotterdam, hetgeen in
feite een degradatie inhield. In zijn vrije uren legde hij zich toe op
een combinatie van de biologie en de kunst, door natuurobjecten,
zoals vlinders, te verzamelen en of te beelden. Zijn expertise op dit
gebied leidde ertoe dat onderzoekers als Reinwardt zeldzame
exemplaren uit de Indische archipel voor hem meebrachten. Dit gaf
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hem een zekere reputatie, hetgeen ook geldt voor zijn vrouw,
Louise de Vaynes van Brakell; zij tekende onder andere bloemen en
insekten. Kenners noemden haar hoogbegaafd. Tezamen genoten
zij in vakkringen enige faam vanwege hun illustraties van biologische werken.

De tekening als wetenschappelijke illustratie
Het fototoestel is in onze moderne tijd een adequaat stuk gereedschap waarmee het vastleggen van (bijvoorbeeld) natuurtaferelen
betrekkelijk eenvoudig geworden is. De stap van palet en penseel
naar de programmeerbare spiegelreflexcamera is natuurlijk een
hele grote, maar de functies van beide zijn vergelijkbaar. Jets wat in
al die jaren noodzakelijk is gebleven is de juiste benadering van het
onderwerp. Gebruikers van zowel penseel als camera moeten meer
kennis bezitten dan alleen omtrent de techniek van hun gereedschap.
Ver Huell gebruikte een waste strategie om een onderwerp van
zijn keuze naar zijn zin op papier te krijgen. Vermoedelijk was zijn
werkwijze als volgt.
In het 'Voorberigt tot zijn Herinneringen' (XIII) stelt de schrijver:
Voorzeker komt niets het geheugen van den reiziger meer
tegemoet, dan wanneer hij het zich tot eene gewoonte
maakt, om alles wat hem voorkomt en bejegent, vooral
treffende en verheven natuurtafereelen, op de plaats zelve
te beschrijven, en met behulp van de teekenkunst dadelijk
of te schetsen. Ik week nimmer van deze gewoonte af. . . '
Hiermee beschijft Ver Huell een manier van werken die ook
tegenwoordig in de biologie gebruikelijk is, namelijk in het veld, of
met het object (plant of Bier) erbij, aantekeningen en schetsjes
maken, om deze te bestemder tijd en/of plaats uit te werken.
De aquarel van de griend (een tandwalvisachtige), nr. 35 in de
catalogus, levert als voorbeeld van Ver Huell's werkwijze een
opvallend verhaal (zie fig. 2). Deze soort komt normaal gesproken
ook nu nog wel voor in de Noordzee, maar prefereert over het
algemeen het ruime sop van de Atlantische Oceaan. Daarom is het
uitzonderlijk te noemen dat deze soort op een aquarel verschijnt die
in ons land is gemaakt. Er moest dus iets bijzonders achter zitten, en
naspeuringen leerden dat dit zo was. Ver Huell had de griend ad
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vivum (= naar het leven) getekend en moest dus over een recent
gevangen of gestrand exemplaar hebben beschikt. Terugzoekend
vanaf 15 april 1825, de datering van de aquarel in kwestie, bleek op
9 april van hetzelfde jaar een stranding te hebben plaatsgevonden
van 37 grienden. Deze stranding vond plaats nabij het eiland Tholen
in Zeeland, om precies te zijn in de Mosselkreek. Naar alle
waarschijnlijkheid is deze gebeurtenis Ver Huell ter ore gekomen en
heeft hij zich naar Tholen gespoed om deze toevalstreffer uit te
buiten.
Het is bekend dat grienden in grote kuddes leven, geleid door een
ouder individu. De kudde volgt de leider blindelings en dat leidt
soms tot strandingen zoals deze. Eenmaal de Oosterschelde opgezwommen (het opzwemmen van riviermondingen en zeearmen is
op zichzelf geen uitzondering voor deze soort), bleek dat de kudde
bij afgaand tij op het droge kwam te liggen. Dit zou kunnen zijn
veroorzaakt door ziekte van het leidende Bier, dat normaal gesproken het afgaande tij zou moeten hebben opgemerkt. Volgens de
publikaties die op de stranding volgden ' [. . .] vervielen alle deze
visschen op de plaat ten Noorden van de Mosselkreek; en hierdoor
kregen de Schippers dezer Gemeente [ St. Annaland] de gelegenheid, om een zesendertigtal derzelve op de genoemde plaat, met
haken, boomen, bijlen, hakmessen enz. te dooden [. . ]'. 2 Volgens
de literatuur ontkwam slechts een griend aan dit lot door tijdig diep
water op te zoeken. Bovenstaand citaat is afkomstig uit het originele
strandingsbericht, dat verscheen in de Algemeene Konst- en Letterbode
van het jaar 1825. Dit bericht, alsmede een tweetal reacties erop, die
in hetzelfde jaarboek verschenen, kunt u op de tentoonstelling in
het Natuurmuseum Rotterdam zien. Tevens zult u daar een van de
oorspronkelijke skeletten aantreffen die bewaard is gebleven in het
Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie te Leiden.

Artistieke concessies
Het blijkt dat Ver Huell terwille van de compositie van zijn
landschappen of en toe concessies deed aan de werkelijkheid. Van
bepaalde voorstellingen heeft hij meerdere schetsen gemaakt, die
bij vergelijking met de definitieve aquarel nogal eens op detailpunten verschillen. Regelmatig incorporeert hij zichzelf, al schetsend en vaak uitgerust met een vlindernet, op de voorgrond. Dat hij
deze aanwezigheid op die plaats op de aquarel verzonnen moet
hebben blijkt allereerst uit de gezichtshoek waaronder de aquarel
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2. De griend van St. Annaland, 1825. (Gemeentemuseum Arnhem, inv. nr. GM
4446.)

3. Apebroodbomen op St. Jago, Kaap Verdische Eilanden. (Gemeentemuseum
Arnhem, inv. nr. GM 1445.)
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gemaakt is. Hiervan is het gezicht op de Allerheiligenbaai in Brazilie
een aardig voorbeeld. Ver Huell verschijnt hier rechts van het
midden op de aquarel in het gezelschap van zijn metgezel JeanChretien Baud. Zou hij de baai werkelijk vanuit deze positie
geschetst hebben dan zou zijn uitzicht (en daarmee de aquarel)
aanmerkelijk meer van het links gelegen gebied moeten laten zien.
Hij Levert hiervoor zelf het bewijs door in zijn bijschrift aan te geven
vanwaar hij werkelijk tekende: 'Prise de la place devant l'Eglise
Nossa Signora da Grace', ofwel 'gemaakt vanaf het plein voor de
Onze Genadige Vrouwekerk'.
Een ander voorbeeld van het verdraaien van de werkelijkheid is
het 'aankleden' van een groepje apebroodbomen door deze of te
beelden met een rijke bladertooi (zie fig. 3). Door deze aquarel te
vergelijken met de studieschets die hij hiervoor maakte, weten we
dat de bomen die voor hem 'poseerden' kaal waren. Ver Huell
beschrijft dit ook in zijn Herinneringen van eene reis naar de OostIndien. Op pagina 10 schrijft hij:
Deze boomsoort draagt den naam van Adansonia; wij
konden naauwelijks met ons twaalven, elkander de hand
gevende, den grootsten dezer reuzen in het groeijende rijk
omvademen. Zij hadden nu veel van haar schilderachtig
aanzien verloren, daar het juist de tijd in het jaar was, dat zij
bladerloos waren.'
Verder is zo hier en daar een palm nogal groot afgebeeld, waarschijnlijk omdat het compositorisch noodzakelijk was om grote,
kale stukken lucht wat te vullen.

Erkenning als wetenschappelijk illustrator
Ondanks deze artistieke aanpassingen was Ver Huell zeer serieus
bezig met de natuur. Dat bezig zijn met de natuur was in die tijd
eigenlijk alleen voorbehouden aan de gegoede klasse. Het is zelfs
enige tijd in zwang geweest om speciale soirees te organiseren waar
men zich vergaapte aan de wonderers der natuur. Onder andere
stond er dan een aantal microscopen opgesteld waardoor men
allerlei kleine organismen kon aanschouwen. In die tijd werd de
natuurlijke historie voornamelijk gestimuleerd door een maatschappelijke bovenlaag. Men verzamelde een grote verscheidenheid aan (biologische) curiosa, waaronder ook schelpen en vlinders.
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Om het aanzien van zo'n verzameling te vergroten gaf men
opdracht om mooie, geIllustreerde boekwerken te vervaardigen.
Het spreekt vanzelf dat er van een geinteresseerdheid zoals in onze
tijd bijna iedereen die heeft, geen sprake was. Mensen die zich niet
konden beroepen op een zekere welstand hadden wel andere
zorgen aan hun hoofd! Het aantal mensen dat zich bezig hield met
biologie was beperkt, maar de resultaten van het onderzoek dat
gedaan werd, zeer waardevol. Het geeft ons de kans om vergelijkingen te trekken tussen bijvoorbeeld de zeldzaamheid of het economisch nut van organismen toen en nu. Voor goede vergelijkingen is
een betrouwbaar referentiepunt onontbeerlijk, hetgeen nogmaals
het belang van de nauwkeurige werkwijze van Ver Huell onderstreept. Deze nauwgezetheid blijkt onder meer uit het feit dat hij
regelmatig bijhield hoe hij zijn onderwerp tekende. Meestal was dit
ad vivum delineat et fecit, hetgeen staat voor 'naar het leven getekend
en gemaakt'. Planten en dieren die dit bijschrift meekregen werden
dus leveed, of nog maar zeer kort dood, getekend.
Dit komt uiteraard de natuurgetrouwheid van de aquarellen zeer
ten goede. Van een aantal vissen is, door een bijschrift van Ver
Huell's hand, bekend dat ze onder het tekenen doodgingen. Voor de
onderhavige dieren was dit natuurlijk minder prettig, maar het
geeft wel aan hoezeer Ver Huell eraan hechtte om dicht bij de
werkelijkheid te blijven.
Het mag echter niet onvermeld blijven dat het in die tijd
gebruikelijk was om een dergelijk onderschrift (zoals ad viv. del. et
fec.) ook te gebruiken als er eigenlijk niet direct sprake was van 'naar
het leven' tekenen. De kwaliteit van Ver Huell's werk doet echter
vermoeden dat hij oprecht was in deze. Wat de vissen betreft, is het
interessant om op te merken, dat exemplaren die in zijn tijd
veelvuldig konden worden opgevist, en misschien hooguit gebruikt
werden als voedsel, tegenwoordig zeldzaam zijn.
Een ander bijschrift dat hij gebruikte was ad siccum delineat. Dit
komt bijvoorbeeld voor bij de bekerplant Nepenthes, die hij volgens
het bijschrift klaarblijkelijk in gedroogde vorm heeft getekend.
Waarschijnlijk heeft Ver Huell dit exemplaar in die vorm meegenomen uit Indie, of heeft hij iemand gevraagd dit voor hem te doen,
want de tekening is in Nederland gemaakt. Dit is of te leiden uit de
datering van de tekening. Het is overigens ook mogelijk dat hij
gebruik heeft gemaakt van een bestaand herbariumexemplaar.
Het feit dat Ver Huell's werk ter illustratie van biologische
standaardwerken werd gebruikt, zegt al iets over de grote mate van
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natuurgetrouwheid en kwaliteit van zijn geesteskinderen en is
daarmee een groot compliment voor iemand die – behoudens zijn
zelfstudie – geen biologisch/wetenschappelijke achtergrond had.
Dit compliment krijgt nog een extra betekenis, als blijkt dat niet
alleen deskundigen uit zijn eigen tijd enthousiast waren over de
nauwkeurige en levensechte resultaten, maar dat ook hedendaagse
deskundigen er hun bewondering over uitspreken. 'Je ziet ze zo van
de aquarel afzwemmen' was dan ook een veel gehoorde reactie
tijdens de bestudering van de aquarellen met de vissen. Daarmee is
tegelijkertijd aangetoond dat de aquarellen van Ver Huell in
natuurhistorisch opzicht van blijvende waarde zijn.
Dikwijls veel minder nauwkeurig zijn de bijschriften die door Ver
Huell zelf, of door onbekenden op latere tijdstippen, zijn toegevoegd. Deze zijn regelmatig onvolledig of eenvoudigweg onjuist;
soms ook ontbreekt iedere verduidelijking van het geaquarelleerde.
Uit dit gegeven blijkt dat Ver Huell weliswaar natuurliefhebber was,
maar geen bioloog van academisch niveau. Dit is te illustreren aan
de hand van het felt dat Ver Huell de crustacean (kreeftachtigen) op
aquarel nr. 13 in het bijschrift 'zeewierinsecten' noemt en zich
verbaast over de aanwezigheid van zaad in het wier.
Alvorens kon worden overgegaan tot expositie in het Rotterdamse
Natuurmuseum, moest eerst worden nagegaan wat er exact op de
aquarellen voorkomt. Dit determineren was niet altijd even eenvoudig. Daarvoor is een tweetal oorzaken aan te wijzen. In de eerste
plaats moest de determinatie plaatsvinden vanaf aquarellen. Sommige details zijn dan eenvoudigweg niet te achterhalen, omdat
daarvoor bijvoorbeeld in de bloem gekeken dient te worden. Zulke
details, zoals bijvoorbeeld het afgebeelde aantal meeldraden, leveret een wat aanvechtbare determinatie op omdat nooit meer te
achterhalen is hoe nauwkeurig Ver Huell in deze details precies
was. En aangezien een meeldraad verschil soms bepalend kan zijn
voor de soort, is bij twijfel gekozen voor toevoeging van het
voorbehoud 'waarschijnlijk' of het vervangen van de soortnaam
door de term spec. (= species = soort).
In de tweede plaats wordt het determineren soms bemoeilijkt
door verkleuringen. Met name vissen hebben nogal eens de neiging
om in levende toestand anders, of duidelijker gekleurd te zijn dan in
dode toestand. Ook bier geldt weer, dat kleine detailverschillen
soms het enige onderscheid tussen verschillende soorten zijn.
Daarmee werd het determineren een gecompliceerde en soms
45

tijdrovende bezigheid die slechts met medewerking van een aantal
welwillende deskundigen zo goed mogelijk kon worden geklaard.
Aan de andere kant werd deze taak soms weer enigszins vereenvoudigd door het gegeven dat Ver Huell in Brazilie een beperkte
actieradius had. Hij had als krijgsgevangene op basis van zijn
officiersschap weliswaar enige bewegingsvrijheid, maar dagen ver
'van huis' zijn heeft er voor hem niet ingezeten. Ver Huell moet hier
dus zijn onderwerpen in een beperkt gebied hebben gevonden.
Omdat de soort in dat gebied moet zijn voorgekomen, ontstaat soms
een beperking van het aantal mogelijkheden. Met 'hier' wordt dan
de Allerheiligenbaai, de aangrenzende kuststrook en het directe
binnenland aan de oostkust van Brazilie bedoeld.
Ver Huell oefende zijn liefhebberij echter niet altijd op reis uit.
Voor bijvoorbeeld een aantal van de door hem geportretteerde
vlinders hoefde hij niet verder to gaan dan naar Doesburg of
Arnhem. Ook de gele lis, die nu nog algemeen voorkomt in
Nederland, heeft hij in zijn vaderland kunnen aquarelleren.

Pe X

4. Zes schelpen van het eiland Diego Garcia. (Gemeentemuseum Arnhem, inv. nr.
GM 4441.)
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Tenslotte
Dat de opbouw van Ver Huell's aquarellenverzameling niet altijd
zonder slag of stoot verlopen is, moge onder andere blijken uit het
verloren gaan van al zijn tekeningen, zijn natuurhistorische verzameling — waaronder een al op Java opgebouwd naturalienkabinet —, alsmede zijn vermogen, bij de ondergang der 'Admiraal
Evertsen' voor de kust van Diego Garcia in de Indische Oceaan op
18 april 1819. Het feit dat hij de moed heeft (terug)gevonden om
uitgaande van een geredde portefeuille met schetsen alsnog tot een
groot oeuvre te komen en zelfs ter plekke op Diego Garcia weer te
gaan schetsen, onder andere schelpen van dit atol (catalogus nr. 28,
fig. 4), mag gezien worden als tekenend voor het karakter en de
natuurliefde van de man die centraal staat in deze tentoonstelling:
Q.M.R. Ver Huell.

Noten
1 Q.M.R. Ver Huell, Herinneringen van eene refs naar de Oost-Indien, I (Haarlem
1835).
2 Algemeene Konst- en Letterbode (Haarlem 1825) 16, 250-252.
3 Q.M.R. Ver Huell, Herinneringen... I, 10.
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Uitnodiging
Op vrijdag 19 mei a.s. organiseert de Werkgroep IndischNederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag.
Het programma is als volgt:
14.00 uur: Opening
14.05 uur: Rudy Cornets de Groot: Speenhof in Indie
14.45 uur: Dorothee Ziedses des Plantes:
De Indische wereld van F.C. Wilsen
+ 15.30 uur: Pauze
15.45 uur: Leonard Blusse: Een Indische warvoge :
Pieter Nuyts (1598-1655)
+ 16.30 uur: Slot
Plaats:
Rijksuniversiteit Leiden. Gebouw 1175 (Centraal Faciliteitengebouw), Witte Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg
ter hoogte van de Doelensteeg). De zaal worth aldaar bekend
gemaakt.
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
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'Eenen geest en lichaam
afmattende strijd f :
Brest van Kempen als bestuursambtenaar op Madoera
HUUB DE JONGE
voor A.A. Trouwborst

Inleiding
Niemand is zo verguisd door de Multatulianen, de vereerders van
Multatuli, als Carel Pieter Brest van Kempen. Als resident van
Bantam (nu Banten) was hij in 1856 de directe superieur van hun
idool, de assistent-resident van Lebak, Eduard Douwes Dekker. Hij
wordt in belangrijke mate verantwoordelijk geacht voor het mislukken van Dekkers bestuurlijke carriere in Nederlands-Indie, meer
nog dan de toenmalige gouverneur-generaal Duymaer van Twist.
Brest van Kempen weigerde de aanklacht van Douwes Dekker
tegen de regent van Lebak wegens misbruik van gezag, zoals het ten
onrechte oproepen van grassnijders en het stelen van buffels, te
steunen. Aan die verguizing heeft Douwes Dekker onder zijn
schrijversnaam Multatuli in niet geringe mate zelf bijgedragen.
Slijmering, zoals Brest van Kempen in de Max Havelaar heet, wordt
(de naam zegt het al) afgeschilderd als een saaie, zich moeilijk
uitende, langzaam pratende man die, oh ironie, geschillen het liefst
door middel van abouchements tracht op te lossen (Multatuli 1979:
265).
Ondanks de tot zijn 'ontslag' leidende meningsverschillen, heeft
Douwes Dekker tot zijn vertrek uit Lebak geen slechte verstandhouding met Brest van Kempen gehad. Later heeft hij er verschillende
malen met zoveel woorden op gewezen dat Slijmering een op Brest
van Kempen gelnspireerde fictieve figuur is. Toch heeft Dekker
gedurende zijn hele leven moeite gehad een grens tussen de
werkelijke resident en de romanpersonage te trekken. Zijn aanhan49

Carel Pieter Brest van Kempen (foto Multatulimuseum)
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gers hebben het daar nog moeilijker mee gehad, getuige het slijk
waarmee ze sinds het verschijnen van Multatuli's magnum opus naar
Brest van Kempen hebben gegooid.
Wanneer bijvoorbeeld de minister van kolonien Hasselman, oud
assistent-resident van het eveneens onder Bantam ressorterende
Pandeglang, in 1868 zegt vroeger te hebben gehoord dat de regent
van Lebak 'meiden' leverde aan de resident, is dat koren op de
molen van de vereerders van Multatuli. Dit feit zou verklaren
waarom Brest van Kempen niet wilde meewerken aan het vervolgen van de regent en waarom hij de regent tweehonderd gulden
(zwijggeld!) gaf om de regent van Tjiandjoer te ontvangen. De
uitlating van de minister was overigens op niets dan geruchten
gebaseerd. Over Brest van Kempens persoonlijke leven is niet meer
bekend dan dat hij samenleefde met een inlandse vrouw, bij wie hij
een wettig erkende zoon had. Hoe ver Multatulianen in hun
ressentiment jegens Brest van Kempen kunnen doorslaan, blijkt
ook uit een brief die de weduwe van Douwes Dekker ter gelegenheid van haar negentigste verjaardag ontving. De schrijver, die al
eens een kranteartikel met Max Havelaar jr. ondertekende, meldt:
' [...] men heeft te Malang ook nog o.m. een familie B.V.K. óók
Indo's. Ik heb een antie-pathie tegen de Indo's, omdat ze gewoonlijk onbetrouwbaar en vooral geesteloos zijn' (Jongstra 1985:
188-189).
De biografen van Multatuli hebben over het algemeen een
genuanceerder oordeel over de persoon en ambtenaar Brest van
Kempen. Du Perron, die onomwonden partij kiest voor Douwes
Dekker, noemt hem een 'braaf man' (1937: 339). De correspondentie tussen de resident en assistent-resident over de misstanden
in Lebak werpt volgens hem een 'vriendelik licht op Brest van
Kempen' (1937: 327). Van 't Veer, die het evenmin eens is met het
optreden van de resident in Lebak, meent dat hij zich niettemin 'als
een fatsoenlijk en hulpvaardig en een humaan chef' heeft gedragen
(1979: 364). Hermans, die Brest van Kempen evenals Duymaer van
Twist en alle andere koloniale ambtenaren als representanten van
het schijnheilige koloniale bestuur ziet, is van mening dat hij,
ondanks 'een uiterst onaantrekkelijk facie', ' [...] ook in het oog
van Dekker, een ontwikkeld en beschaafd man' moet zijn geweest
(1987: 55). Nieuwenhuys, de enige kenner van de zaak van Lebak
die het opneemt voor Brest van Kempen, onder meer omdat hij
rekening hield met de inheemse verhoudingen, noemt hem vormelijk, wellevend, gastvrij en uiterlijk bedaard (1987: 41-42).
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Het is jammer dat er zo weinig bekend is over de werkzaamheden
en opvattingen van Brest van Kempen in de jaren voorafgaand en
volgend op zijn verblijf in Bantam. Bij de aandacht die aan zijn
ondergeschikte en tegenspeler in de zaak van Lebak is gewijd, valt
de belangstelling voor hem in het niet. In de honderden artikelen en
tientallen boeken aan Lebak gewijd komt het optreden van Brest
van Kempen weliswaar steeds ter sprake, maar wat zijn handelen
en motieven betreft praat over het algemeen de laatste auteur de
vorige na. Nieuwenhuys is de enige die zich deze eeuw de moeite
heeft getroost zich in de carriere van Brest van Kempen te
verdiepen, onder andere aan de hand van een van diens rapporten
over zijn ambtsperiode op het eiland Madoera. Hij besteedt er, ten
onrechte, niet meer dan twee pagina's aan. Ett, die twee vrijwel
identieke biografisch getinte artikelen aan Brest van Kempen heeft
gewijd, gaat ook op zijn Madoerese tijd in, maar steunt voornamelijk op wat Kielstra in 1890 heeft geschreven.
Omdat het in eerste instantie de zaak van Lebak is waarop
Douwes Dekker en Brest van Kempen al meer dan honderd jaar
worden beoordeeld, is het niet meer dan billijk dat ook de achtergronden van de resident nader worden onderzocht. Door uitvoerig
aandacht te schenken aan zijn werkzaamheden op Madoera, een
gebied waarmee ik door antropologisch veldwerk en archiefstudie
vertrouwd ben, hoop ik meer over hem te weten te komen. Brest
van Kempens functioneren op Madoera werpt wellicht licht op zijn
optreden in Lebak.

De ambtelijke loopbaan van Brest van Kempen
Brest van Kempen, die in 1815 in Amsterdam werd geboren,
vertrok op negentienjarige leeftijd met zijn ouders en oudere zussen
naar Nederlands-Indie. Het gezin vestigde zich in Batavia, waar zijn
vader, een jurist met ervaring in de papierhandel, directeur van de
Landsdrukkerij werd. De jonge Brest van Kempen begon in dezelfde plaats zijn ambtelijke carriere als 3e commies op het residentiekantoor. In 1839, wanneer hij is opgeklommen tot 1 e commies bij
de Directie der Domeinen, volgt zijn benoeming tot Indisch ambtenaar. In 1841 wordt hij secretaris van de residentie Banjoemas.
Twee jaar later krijgt hij dezelfde functie in Batavia toegewezen. In
1846 maakt hij, wederom als secretaris, deel uit van een commissie
die was belast met een speciale opdracht naar de Vorstenlanden (Ett
1951: 214-215; Stuiveling 1956: 692).
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In 1847 wordt Brest van Kempen op zijn eerste grote post
benoemd. Hij wordt assistent-resident van het als onveilig bekend
staande regentschap Madoera, een vorstendom dat sinds 1743
onder Nederlands gezag stond en zelfbestuur genoot. Het regentschap omvatte ongeveer de westelijke helft (thans de regentschappen Bangkalan en Sampang) van het eiland met dezelfde naam.
Brest van Kempen vestigt zich in de hoofdplaats Bangkalan in de
buurt van het paleis van de tot regent benoemde vorst. In juli 1851
keert hij terug naar Batavia om adjunct-secretaris van de Raad van
Indie te worden. In augustus van hetzelfde jaar volgt zijn benoeming tot resident van Menado, een functie die hij echter niet zou
uitoefenen (Watuseke 1973). Op advies van de Raad vraagt gouverneur-generaal Duymaer van Twist hem eerst een nota over de
bestaande toestand in de afdeling Madoera te schrijven. Al jaren
was het gouvernement van plan de macht van de Madoerese
regenten, die zich als nagenoeg onafhankelijke vorsten gedroegen,
te beknotten door het plaatselijk bestuur te regelen als in het
overgrote deel van Java. Door het periodiek leveren van recruten
en koelies voor het Indische leger en het aanhouden van hulptroepen op het eiland, wisten de regenten het gouvernement steeds
verder aan zich te verplichten en invoering van het direct koloniaal
bestuur te voorkomen. Brest van Kempen moest onderzoeken op
welke wijze de beoogde veranderingen alsnog konden worden
bewerkstelligd.
Tijdens het schrijven aan zijn rapport wordt de resident ziek. Na
afronding ziet hij zich gedwongen voor een periode van ruim
anderhalf jaar met ziekteverlof naar Nederland te gaan. Na terugkeer, eind 1854, wordt hij benoemd tot resident van Riouw. Voor
hij naar zijn nieuwe standplaats kan afreizen, vraagt Duymaer van
Twist hem opnieuw een rapport over Madoera, ditmaal over het
regentschap Pamekasan, te schrijven. De regent van Pamekasan
was kort daarvoor overleden en had in zijn ressort een enorme
warboel achtergelaten. De tijd leek rijp voor het doorvoeren van de
gewenste administratieve veranderingen. Brest van Kempen mag
onderzoeken hoe dat moet en hoeveel dat gaat kosten.
Op 15 april 1855 volgt zijn benoeming tot resident van Bantam,
waar hij in januari 1856 de nieuwe assistent-resident van Lebak
ontvangt. In juli 1857 wordt hij tot resident van Djokjakarta
benoemd, een belangrijke promotie. De zaak van Lebak wordt hem
niet aangerekend. Tijdens zijn verblijf in Midden-Java wordt hij in
toenemende mate geplaagd door 'vlagen van zinsverbijstering' die
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zijn functioneren ondermijnen (Ett 1951: 227). Op medisch advies
vertrekt hij voor herstel naar Nederland waar hij in 1865 op
vijftigjarige leeftijd krankzinnig overlijdt.

Brest van Kempen op Madoera
Brest van Kempen is in totaal vier jaren in het regentschap Madoera
werkzaam geweest. Hij arriveerde in Bangkalan na het overlijden
van Sultan Tjakraadiningrat II in januari 1847. De sultan had het
gebied ruim dertig jaren bestuurd. Met instemming van het gouvernement werd hij door een van zijn zoons, die de titel Panembahan
kreeg, opgevolgd. Het gouvernement greep, zoals gewoonlijk, de
troonswisseling aan om de voorwaarden waaronder de nieuwe
regent mocht besturen aan te passen. Op die wijze probeerde het
aan invloed te winnen. Gezien de bijdrage van de sultan aan de
Java-oorlog en andere militaire operaties in de archipel, durfde het
daarin echter niet te ver te gaan. Brest van Kempen werd belast met
de uitvoering van de nieuwe maatregelen en het houden van
toezicht op het inlandse zelfbestuur.
De afdeling Madoera behoorde evenals de Oostmadoerese regentschappen Pamekasan en Soemenep tot de residentie Soerabaja.
Tussen 1817 en 1828 vormde het eiland, voornamelijk om de lokale
vorsten te plezieren, een aparte residentie. Het gewest Madoera viel
uiteen in drie onderafdelingen die zo uitgestrekt waren dat ze,
volgens Brest van Kempen, aan Javaanse regentschappen gelijkgesteld konden worden. De assistent-resident was de enige bestuursambtenaar in een gebied zo groot als Noord-Brabant. Hij
woonde in een onderkomen, zó strijdig met wat hijzelf 'de waardigheid van het Gouvernement' noemde, dat hij er begrip voor had
dat de plaatselijke autoriteiten hem aanvankelijk niet serieus
namen. Door het volgen van prive-lessen probeerde Brest van
Kempen de Madoerese taal machtig te worden, wat hem pas na
lange tijd lukte. Hij was een van de eersten die het binnenland
doorkruiste en met de bevolking op het platteland in aanraking
kwam.
Brest heeft behalve vele missiven vier uitvoerige ambtelijke
rapporten over Madoera geschreven: het algemeen verslag van
Madoera over de jaren 1847-1849, het algemeen verslag over 1850,
de in opdracht van de gouverneur-generaal geschreven memorie
die in 1852 uitkwam, en een vermoedelijk in 1855 geschreven
verslag over de toestand in Pamekasan. Het verslag over 1847-1849
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bevindt zich in het Arsip Nasional in Djakarta, de memorie in het
Algemeen Rijksarchief in 's-Gravenhage.' De andere verslagen heb
ik tot nu toe niet kunnen achterhalen. Het is niet onmogelijk dat ze
verloren zijn gegaan.
Uit de twee bewaard gebleven rapporten komt Brest van Kempen
naar voren als een gemotiveerd, betrokken en bekwaam bestuursambtenaar, die scherp kan observeren, wantoestanden aan het licht
brengt en aan de kaak stelt, en die kritiek op zijn superieuren niet
schuwt. In het verslag over de jaren 1847-1849 wordt, zoals
gebruikelijk in dat soort stukken, aan de hand van categorieen als
politie, veeteelt, handel, armenwezen en bedelarij etc., een algemeen overzicht van de afdeling Madoera gegeven. In de memorie
('Memorie omtrent den vroegeren en tegenwoordigen toestand
van Madoera') stelt hij meer aan de orde dan hem gevraagd is. Hij
gaat niet alleen in op de stand van zaken in het gewest Madoera,
maar verdiept zich ook in het verleden om de achtergrond van
bepaalde gebeurtenissen to verhelderen en trekt vergelijkingen met
de situatie in andere delen van het eiland. Hoewel het direct bestuur
op het eiland pas veel later is ingevoerd (in 1858 in Pamekasan, in
1883 in Soemenep en in 1885 in Madoera), hebben de inzichten
van Brest van Kempen hierbij een belangrijke rol gespeeld en zijn
vele van zijn adviezen opgevolgd.
Brest van Kempen heeft op Madoera een verre van gemakkelijke
tijd gehad. In zijn memorie klaagt hij over de 'onwil en bedekte
tegenwerking van de Grooteren' en 'eenen geest en lichaam
afmattende strijd' tegen onrechtmatigheden.

Geweld, willekeur en knevelarijen
Ofschoon Brest van Kempen geen systematisch overzicht geeft van
de afspraken die in de periode 1743-1850 tussen de regenten en de
VOC respectievelijk het gouvernement zijn gemaakt, blijkt uit de
passages die hij er aan wijdt duidelijk dat beide partijen vooral op
eigen voordeel uit waren. Ze hadden nauwelijks oog voor de
belangen van de Madoerese bevolking. De regenten gaven de
Nederlanders zo veel mogelijk waar ze om vroegen. Dat waren
naast leveringen in natura en geld vooral soldaten. Het eiland
vormde voor de koloniale regering een arsenaal van manschappen
waaruit ze naar behoefte krijgslieden recruteerde. Uit dankbaarheid voor deze 'levende belasting' trachtten de Nederlanders op
hun beurt zoveel mogelijk aan de verlangens van de regenten
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Kaart van Madoera in 1858. Uit: P. Melvill van Carnbee, Algemeene Atlas van
Nederlandsch-Indie. Batavia, Van Haren Noman & Kolff, 1853-1862, Kaart XXIV.

tegemoet te komen. En die waren ook niet mis. In de loop der tijd
slaagden de Madoerese leiders er in steeds meer vrijstellingen van
geldelijke belastingen te krijgen en aan het koloniale bestuur
toekomende (wat beet!) inkomsten naar zich toe te trekken,
waaronder de veel geld opbrengende in- en uitvoerrechten. Brest
van Kempen schatte de jaarlijkse inkomsten van de in 1847
overleden sultan op 250.000 gulden. De regenten wilden en kregen
ook steeds hogere titels. Brest van Kempen laat zien hoe ze in een
halve eeuw tijds opklommen van Raden Tumenggung naar achtereenvolgens Raden Adipati, Panembahan, Panembahan Adipati en
Sultan. Verschillende van hun zonen en kleinzonen werden tot
Pangeran (Prins) uitgeroepen, terwijl ook andere verwanten en
naaste medewerkers met steeds hogere titels werden begiftigd.
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Uit erkentelijkheid voor verleende diensten en om te paaien
verleende het gouvernement de regenten ook allerlei medailles,
onderscheidingen en andere eerbewijzen, zoals de commandeursorde van de Nederlandse leeuw en de militaire Willemsorde 3e
klasse. In 1817 werd bepaald dat de sultan bij een bezoek aan de
gouverneur-generaal voortaan met elf saluutschoten moest worden onthaald (twee meer dan de sultan van Soemenep). In 1827
kreeg de regent, naast de reeds eerder toegekende erewacht, ter
verhoging van zijn status twee Europese ordonnansen en een
Europese officier als adjudant. Bovendien moest hem bij een
bezoek aan hoge autoriteiten voorrang worden verleend boven de
resident van Soerabaja.
Het gevolg van deze ontwikkeling was dat de oorspronkelijke
verhouding tussen het gouvernement en de Madoerese regenten,
die van leenheer tegenover leenman, volkomen uit het oog was
verloren. De regenten permitteerden zich van alles en de koloniale
autoriteiten durfden er nauwelijks iets tegen te doen. Brest van
Kempen geeft het voorbeeld van een directeur der Domeinen die
naar de sultan werd gestuurd om hem te vragen de inkomsten van
de in- en uitvoerrechten weer of te staan, maar die als een kleine
jongen met een nieuwe verlanglijst werd teruggestuurd (meer
saluutschoten, meer grootkruizen, een kapitein in plaats van een
luitenant als adjudant).
Brest van Kempen bekritiseert de autoriteiten die deze lachwekkende en absurde situatie hebben toegelaten. Hij deelt zelfs een
sneer uit aan de minister van kolonien Rochussen, die als gouverneur-generaal, bekend met de uit de hand gelopen toestand, nog
enkele titels uitdeelde. Rochussen, die de memorie ambtshalve van
Van Twist ontving, voelde zich nogal gepikeerd door deze opmerking. Hij gaat er in zijn reactie op het rapport aan zijn opvolger Van
Twist uitvoerig op in. Na op weinig overtuigende wijze te hebben
uitgelegd waarom hij de rangsverhogingen had toegekend, besluit
hij zijn brief met een vermanend woord: 'Toen de heer Brest van
Kempen die zinsnede ter neder schreef, heeft de scherpzinnigheid,
welke gewoonlijk zijne daden en zijne pen bestuurt, hem voor een
oogenblik verlaten en is hij welligt eeniger mate onder den invloed
geweest van zoo velen die plegen den moed te hebben de regeringsdaden van een afgetreden en niet meer in Indie aanwezig Opperlandvoogd ligtvaardig, zoo al niet boosaardiglijk te berispen." De
liberaal Duymaer van Twist die zeer ingenomen was met de
memorie van Brest van Kempen en zich moet hebben vermaakt om
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deze kleingeestige passage, gaat er in zijn antwoord aan de conservatieve minister niet op in.
Leidden de regenten aan het begin van de achttiende eeuw nog
een eenvoudig bestaan, in 1847 trof de nieuwe assistent-resident er
een 'weelderig en trotsch hofleven' aan. Dankzij de militaire
ruggesteun van het gouvernement, die een fort in de hoofdplaats
aanhield, kon de regent vrijwel doen en laten wat hij wilde. Hij
vorderde naar willekeur schattingen en diensten van de bevolking.
Het overgrote deel van de op gronden rustende belastingen gaf hij
als inkomen aan familieleden, ambtenaren en gunstelingen. Evenals andere belastingen, zoals de marktgelden, werden ze dikwijls bij
opbod aan vermogende Chinezen verpacht. Bij gebrek aan geld liet
men de diensten door de bevolking afkopen (cf. De Jonge 1986).
Het bestuur in het gewest, dat zo dicht bij het goed georganiseerde
Soerabaja lag, werd op een schandelijke wijze verwaarloosd: 'Alleen
voor pracht en praal levende, liet de vorst zich niet in met den
inwendigen toestand van zijn rijk, dan alleen om te voorzien in zijn
grenzelooze behoeften.' Niet alleen de vorst leefde zo. Ook zijn
kinderen, hofbeambten, districtshoofden en lagere beambten
brachten hun dagen in ledigheid door. Ze haalden bij de boerenbevolking wat er te halen was om hun geld en goederen verslindende levenswijze voort te zetten. Aileen de Chinese pachters
probeerden hun inkomsten door middel van woeker en handel ten
gelde te maken. Voor de bevolking maakte het niet veel uit met wie
ze te maken kreeg. Ze werd van alle kanten afgeperst. Zelfs hun
eigen hoof den zagen zich gedwongen mee te doen.
Het gewest maakte een verwaarloosde indruk op de assistentresident. De wegen werden niet onderhouden en er werd niets
gedaan om de landbouw te bevorderen. Gronden geschikt voor
irrigatie werden door het ontbreken van waterwerken als droge
akkers bewerkt. Als gevolg van de knevelarijen vluchtten jaarlijks
duizenden inwoners tijdelijk of voorgoed naar Java.
Ook de veiligheid liet te wensen over. Moord, diefstal, zeeroverij
en brandstichting waren aan de orde van de dag en 'ieder was regter
in zijne eigen zaak'. In het verslag over de jaren 1847-1849 schrijft
Brest van Kempen dat: ' [...] het aantreffen van lijken van omgebrachte personen midden op den alloong alloong [plein] behoorde
tot de dagelijksche voorvallen en verwekte weinig bevreemding
meer; en gelukte het den dader zijn slagtoffer aldaar neder te
leggen, zoo konde hij alle ongerustheid van zich bannen, daar men
zich den volgende dag tot de begraving van het lijk bepaalde en de
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zaak als voor geene vervolging vatbaar beschouwd, verder ongemoeid wierd gelaten.' Kwam het tot een aanklacht dan werden
verdachten zonder verhoor soms maanden in de gevangenis vastgehouden, evenals trouwens getuigen om te voorkomen dat ze niet
voor de rechtszaak kwamen opdagen.
In zijn memorie gaat Brest van Kempen uitvoerig in op de
levering van recruten aan het koloniale leger. Het blijkt dat er van
vrijwillige werving geen sprake is. Boerenzonen worden onder
valse voorwendselen geronseld en desa-hoofden leveren 'onaangename sujetten' als vrijwilligers uit. Op tournee in het binnenland
kwam hij eens een groep zwaar geboeide gevangenen tegen op weg
naar de hoofdplaats. Na terugkeer informeerde hij naar hun
misdaden. Er bleken geen gevangenen te zijn opgebracht. Nader
onderzoek wees uit dat het om nieuwe recruten ging. Ook de
organisatie van semi-parate hulptroepen die na de Java-oorlog
werden opgericht liet te wensen over. Inwoners werden te pas en
onpas opgeroepen zonder dat er een vergoeding tegenover stond.
De delicten en misstanden waarmee Brest van Kempen op
Madoera te maken kreeg waren van een heel andere orde dan het
misbruik van herendiensten en het afnemen van buffels in Lebak
(Jaquet en Nieuwenhuys 1988).
Tijdens zijn ambtsperiode heeft Brest van Kempen voortdurend
getracht veranderingen in de toestand in het gewest te brengen. Hij
wist zich daarbij, althans op papier, gesteund door de gewijzigde
voorwaarden waaronder de nieuwe regent in 1847 zijn varier was
opgevolgd. Die voorwaarden hadden tot doel de regent weer in een
ondergeschikte positie ten opzichte van het gouvernement te
brengen, het politiewezen te verbeteren, en een einde te maken aan
de afpersingen van met name de pachters. Het was aan de
assistent-resident op naleving toe te zien. Als geen van zijn
voorgangers, die slechts naar de pijpen van de vorst dansten en zich
zonder diens toestemming niet buiten de hoofdplaats waagden, was
hij daartoe bereid.
Brest van Kempen is trots op wat hij door 'onafgebroken
waakzaamheid, inspanning en volharding' in vier jaar tijd had
weten te bereiken. Het politiewezen was onder zijn beheer gebracht
en dat had in ieder geval tot een drastische daling van het aantal
zware misdrijven geleid. Het begon tot de inlandse hoofdambtenaren door te dringen dat de regent strenger dan ooit op het
nakomen van de bestuursvoorwaarden werd gecontroleerd. De
greep op de desa-hoofden, hoe betrekkelijk ook, was vergroot en
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Raden Ati Pati to Madoera. Uit: A. van Pers, Nederlandsche Oost-Indische Typen.
's-Gravenhage, C.W. Mieling, 1854.
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wegen en bruggen verkeerden door een betere organisatie van de
verplichte diensten in betere staat. De zeeroverij was teruggedrongen, al vroeg ze nog voortdurende waakzaamheid, en de gedwongen werving van recruten was beeindigd. Al tijdens Brest van
Kempens aanwezigheid op het eiland melden zich jaarlijks niet
meer dan enkele vrijwilligers. In zijn brief aan Van Twist concludeert de minister van kolonien op grond van deze cijfers dat het met
de slechte levensomstandigheden van de Madoerese bevolking wel
meevalt. Vroeger vormde het leger immers een belangrijke alterna tieve bron van inkomsten. Van Twist grijpt deze opmerking aan om
Rochussen de les te lezen: 'Naar mijn inzien doet zich thans op
Madoera een gelijk verschijnsel op, als elders bij de afschaffing der
slavernij. Bij een slaaf, die altijd door alle middelen tot werken
gedwongen is, is dikwijls het eerste gebruik dat hij van zijne vrijheid
maakt, dat hij niet meer werken wil. De Madoerees, die vroeger
door alle middelen van list en geweld tot de krijgsdienst werd
gebragt, wil, nu hij vrij is, geen soldaat meer worden.'3
Ondanks zijn successen realiseerde de assistent-resident zich dat
nog slechts een begin was gemaakt met het verbeteren van de
algemene toestand. De veiligheid en rechtszekerheid vormden nog
steeds een groot probleem. Wat criminaliteit betreft liet het gewest
zich met geen enkel regentschap op Java vergelijken. De levensomstandigheden van de bevolking bleven zorgwekkend. Afpersingen en knevelariien gingen onverminderd voort. De tolgelden,
grondbelastingen en andere heffingen vormden een bijna ondraaglijke last. Het waren nog steeds de Chinese pachters die de inwoners
van het platteland het zwaarst knevelden, hoewel het leden van
deze etnische groep al eerder verboden was zich buiten de steden te
vestigen.
Brest van Kempen laat keer op keer blijken dat het gouvernement
strenger moet optreden. Hij windt zich op over bestuursambtenaren en anderen die een kort bezoek aan Madoera brengen en zich
vervolgens elders lovend uitlaten over de situatie in het regentschap. Het is jammer dat Van 't Veer zich niet in de stukken van
Brest van Kempen heeft verdiept. In zijn biografie over Multatuli
vraagt hij zich wat Madoera betreft af: 'Wie zag het scherpst, Van
Hoevell, de vluchtige maar ervaren reiziger, of de bestuursambtenaar Brest van Kempen, die er jaren gewerkt had – maar die een
"bedoeling" had met zijn rapport?' (1979: 296). De bekende liberaal
Van Hoevell bracht in 1847 een bezoek van vijf dagen aan het eiland
en schrijft over het algemeen nogal positief over hetgeen hij er
61

aantreft. Van Hoevell had het mis. Hij reisde over de postweg die
dankzij Brest van Kempen was beveiligd en liet zich uitgebreid
feteren door de regenten. Met de gewone man had hij geen enkel
contact. De vraag van Van 't Veer is typerend voor het vooroordeel
dat omtrent Brest van Kempen bestaat: een ijverige maar verder
weinigzeggende man. En wat bedoelt Van 't Veer met 'bedoeling'?
Dat Brest van Kempen de invoering van het direct bestuur moest
voorbereiden? Dat hij als een echte Slijmering bij het gouvernement
slijmde? Douwes Dekker en Brest van Kempen verschilden niet van
opvatting over het legitieme karakter van het koloniale bestuur.
Kritische opmerkingen daarover vindt men dan ook niet in Brest
van Kempens stukken, evenmin als in Multatuli's Max Havelaar.
Maar dat Brest van Kempen zich kritisch uitlaat over wat het
gouvernement op Madoera heeft gedaan daarvan getuigt zijn hele
memorie. Douwes Dekker zou met instemming kennis hebben
genomen van de 'schone taak' die Brest van Kempen zag weggelegd
voor de koloniale overheid op Madoera: ' [...] der bevolking eene
krachtigere bescherming van personen en eigendommen te verzekeren, haar te ontheffen van eenige al te zwaar op haar drukkende fasten, hare stoffelijke welvaart te verbeteren, en haar zoodoende
langzamerhand tot zachtere zeden en tot een hooger trap van
zedelijke beschaving op te leiden.'
Bijna de helft van de memorie is gewijd aan een opsomming van
maatregelen en middelen waarmee het gouvernement deze doelstelling zou kunnen verwezenlijken. Om de positie van de desahoofden te verbeteren stelt Brest van Kempen voor een register aan
te leggen waarin wordt genoteerd welke personen gerechtigd zijn
diensten en schattingen in de desa's te vorderen en te innen. Op die
manier weet het dorpshoofd wie welke bevoegdheid heeft en kan
hij zich tegen kwalijke praktijken verweren. Daarnaast bepleit Brest
van Kempen de oprichting van een school waar kinderen van de
overwegend ongeletterde hoofden kunnen leren lezen, schrijven
en rekenen.
Om de belastingdruk te verminderen wil hij de in- en uitvoerrechten en marktgelden afschaffen en vervangen door heffingen
die slechts bepaalde groepen treffen, zoals de bedrijfsbelasting voor
Vreemde Oosterlingen. De inkomsten van deze belastingen zouden
niet aan de regent mogen toekomen, maar aan het bestuur. Door
het openen van meer zoutpakhuizen wil hij de illegale verkoop van
zout (het gouvernement bezat een verkoopmonopolie) tegengaan
en de inkomsten van het gewest vergroten. Op den duur wil hij de
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grondbelastingen door een in verhouding lichtere landrente vervangen. Veel verwacht Brest van Kempen ook van uitbreiding en
verbetering van de landbouw. Daartoe zouden waterwerken en
betere voorlichting nodig zijn.
De invloed van het bestuur en de politie zou volgens Brest van
Kempen aanmerkelijk vergroot kunnen worden door meer politiebeambten en cipiers aan te stellen en deze, tezamen met de
rijksbestierder, de districtshoofden en hoge politiefunctionarissen,
door het gouvernement te laten bezoldigen. Ze zouden zich daardoor onafhankelijker van de regent op kunnen stellen. In het
midden van de negentiende eeuw werd alleen de hoofd-jaksa, een
soort procureur, uit de Nederlandse schatkist betaald. Ook vindt hij
dat de status van de assistent-resident op Madoera opgewaardeerd
moet worden, onder andere door hem een betere woning te geven.
Madoerezen hechten erg aan uiterlijkheden. De assistent-resident
zou bovendien over een commies moeten beschikken om zijn
werkzaamheden te verlichten. Ook door de vorming van een vierde
district, bestaande uit de noordkust van het gewest, denkt Brest van
Kempen de bestuursinvloed te vergroten.
In het belang van de bestuurbaarheid van het gebied suggereert
de voormalige assistent-resident tevens drastische maatregelen
tegen de Chinese minderheid. Hoofden van Chinese gezinnen die al
jaren op het platteland wonen en geen aanstoot geven, zouden
mogen blijven. Anderen zouden evenwel naar de hoofdplaats
moeten verhuizen.
Tenslotte houdt Brest van Kempen een uitvoerig pleidooi om
opnieuw een residentie Madoera op te richten. Ditmaal niet om de
regenten tegemoet te komen, maar om de betrokkenheid en
controlerende werking van het Europese bestuur te vergroten. De
resident van Soerabaja heeft geen tijd zich voortdurend met
Madoera bezig te houden. De enkele keren per jaar dat hij zich naar
de overkant begeeft zijn verre van voldoende.
Het rapport getuigt van een voor die tijd diepgaand inzicht in de
interne verhoudingen in het gewest en staat vol ideeen om tot een
oplossing van bestuurlijke en maatschappelijke problemen te
komen. Zoals gebruikelijk in die periode verwacht Brest van
Kempen wat het lot van de bevolking betreft het meeste heil van
een krachtiger bestuur. Het overgrote deel van zijn adviezen bestaat
uit administratieve maatregelen.
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Besluit
Wat is het belang van Brest van Kempens inzichten over Madoera
voor zijn optreden en voor het oordeel over zijn optreden in de zaak
van Lebak? Het mag duidelijk zijn dat Brest van Kempen niet de
dienstklopper was waarvoor veel Multatulianen hem houden.
Integendeel, uit zijn rapporten komt hij naar voren als een moedig,
kundig , betrokken en kritisch ambtenaar. Hij leefde vier jaren in
bijzonder moeilijke omstandigheden en bestreed onrecht met
gevaar voor eigen leven. Hij schroomde niet fouten van de koloniale regering en van regeringsambtenaren van hoog tot laag aan de
orde te stellen. Gefundeerd met argumenten bracht hij zijn afwij kende visie over allerlei aangelegenheden naar voren. Brest van
Kempen komt ook over als een kenner van de inheemse verhoudingen en als iemand die zich de miserabele toestand van de
bevolking aantrok.
Toen Brest van Kempen resident van Bantam werd, was hij een
ervaren, om niet te zeggen door de wol geverfde, ambtenaar, die het
vertrouwen genoot van de Raad van Indie en Duymaer van Twist.
De progressieve gouverneur-generaal kon zich wat Madoera betreft
helemaal vinden in de conclusies en voorstellen van zijn 'met land
en yolk bekenden' ondergeschikte. 4 Hij zag het als een regeringsplicht de bevolking door 'dadelijk bestuur' van haar ondraaglijke lot
te bevrijden. Dat die bevrijding nog lang op zich liet wachten is een
andere zaak.
Multatuli-kenners hameren voortdurend op het fell dat Douwes
Dekker zijn aanklacht tegen de regent van Lebak tegen de zin van
Brest van Kempen heeft doorgezet omdat hij dacht op de steun van
de bevolkingsgezinde Van Twist te kunnen rekenen. Het was, als
het al juist is, een misrekening van Douwes Dekker. Het kan niet
anders of Duymaer van Twist moet, los van Lebak, gezien Brest van
Kempens vroegere activiteiten, meer vertrouwen in hem hebben
gehad dan in de relatief onbekende Dekker. De goede indruk die
Douwes Dekker voor zijn benoeming in West-Java tijdens vluchtige
contacten na banketten op het gouvernementspaleis bij Van Twist
zou hebben achtergelaten, als ze ooit hebben plaatsgevonden, en de
voorspraak die hij via de gouvernementssecretaris De Waal, een
familielid van zijn vrouw, mogelijk dacht te genieten, wegen niet op
tegen de verdiensten van Brest van Kempen.
Het handelen van Brest komt ook in een ander perspectief te
staan als men de uitbuiting van de Madoerese bevolking vergelijkt
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met de knevelarijen in Lebak. Wat in Lebak gebeurde viel in het niet
bij de zware misdaden in Brest van Kempens vroegere omgeving.
De resident van Bantam heeft Douwes Dekkers beschuldigingen
aan het adres van de regent serieus genomen, zijn brieven getuigen
daarvan, maar hij weigerde ze op een andere dan de gebruikelijke
wijze of te handelen. Brest van Kempen kon het gebeuren veel beter
dan Douwes Dekker op zijn juiste waarde schatten. Het zonder
toestemming van de assistent-resident oproepen van onderdanen
voor het snijden van gras en het tegen een te lage vergoeding
opkopen van karbouwen van de bevolking voor het houden van
feestmaaltijden waren in Europese ogen wellicht misdadig, op Java
en Madoera behoorde het, ondanks de tegenzin waarmee de
bevolking deze vorderingen onderging, tot de gewone gang van
zaken.
De gegevens over Madoera bevestigen Nieuwenhuys' opvatting
dat Brest van Kempen een beter inzicht dan Douwes Dekker in de
autochtone tradities had. Brest van Kempens kennis van de inheemse samenleving blijkt bijvoorbeeld uit de 200 gulden die hij de
regent van Lebak geeft om diens neef de regent van Tjiandjoer op
een waardige wijze te kunnen ontvangen. Het afzeggen van het
bezoek of het op een ongepaste manier ontvangen van de hoge gast,
zou beledigend zijn geweest voor beide regenten. De resident
betaalde het bedrag niet voor 'meiden', zoals kwaadwilligen suggereren, maar om de eer van de regent te redden. Een daad die niet
anders dan edelmoedig en verstandig genoemd kan worden. Op die
wijze voorkwam hij waarschijnlijk ook verdere afpersingen.
De uiteenzetting van Brest van Kempens opvattingen over
Madoera maakt eveneens duidelijk dat de resident van Bantam en
zijn assistent in Lebak over veel zaken een niet ver uiteenliggende
mening hadden, onder andere over de noodzaak de welvaart van de
bevolking te bevorderen, de hoof den een belangrijke rol in het
bestuursapparaat toe te kennen, en de rechtszekerheid te vergroten. De 'afmattende strijd' van Brest van Kempen verschilt niet
zoveel van het '1k heb geleden' van Douwes Dekker.
Huub de Jonge (1946) is als economisch antropoloog verbonden aan het
Instituut voor Culturele en Sociale Antropologie van de Katholieke
Universiteit van Nijmegen. Hij schreef verscheidene artikelen over de
Madoerese cultuur en samenleving. In 1988 verscheen een handelseditie
van zijn proefschrift onder de titel Handelaren en handlangers: ondernemerschap, economische ontwikkeling en islam op Madura (Dordrecht, Foris).
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Noten
1 Het algemeen verslag over 1847-1849 maakt deel uit van het Residentie
Archief Madura. De memorie is opgenomen in Verbaal (Vb.) 8 maart 1856, no.
136, geheim.
2 Brief van 23 juni 1854 in Vb. 8 maart 1856, no. 136, geheim.
3 Brief van 23 februari 1855 in Vb. 8 maart 1856, no. 136, geheim.
4 Brief van 25 maart 1854 in Vb. 8 maart 1856, no. 136, geheim.
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'Het beeld is compleet'
De fotoboeken van Rob Nieuwenhuys
JOOP VAN DEN BERG

In het jaar dat de fotografie de respectabele leeftijd van 150 jaar
heeft bereikt is het goed eens aandacht te besteden aan de 'Indische'
fotografie. Aan al die bekenden en naamlozen die onze aanwezigheid overzee hebben willen vastleggen op 'de gevoelige plaat'. Aan
al degenen die met behulp van die vele unieke foto's het verhaal
van de kolonisatie en dekolonisatie van Nederlands Indic hebben
willen vertellen.
Als vanzelf kom je dan uit bij de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys, en de vraag waarom deze vijf fotoboeken op zo'n bijzondere
hoogte staan. Ik weet dat de fotoboeken in het hele oeuvre van
Nieuwenhuys – ook voor hemzelf – een bijzondere plaats innemen.
Maar het vreemde is dat de Nederlandse kritiek – voor zover ik
weet – tot op de dag van vandaag zo betrekkelijk weinig heeft
gezegd over het unieke karakter er van en met name het visuele
aspect van deze wijze van geschiedschrijving. 0, superlatieven te
over bij de critici, maar weinig indringende verklaringen over de
weergave van die wereld van tempo doeloe, of een analyse van de
specifieke werkwijze van de auteur. Alleen Kees Fens en Hans
Vervoort deden mijns inziens een geslaagde poging in die richting.
Het heeft, lijkt mij, zin om ons eens te beraden over de technieken
die Nieuwenhuys hanteert en over de criteria die hij aanlegt bij zijn
uiteindelijke keuze. En dan vooral die keuze afgezet tegen al die
andere fotoboeken die over Indic en Indonesia verschenen. Zo
langzamerhand zijn dat er al enkele tientallen. Voor al die fotoboeken kon – laten we dat duidelijk vooropstellen – geput worden uit
een schat van vele duizenden foto's, maar de meeste daarvan gaven
toch een verkeerd beeld van het leven in de tropen.
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Verkeerde beeldvorming
Immers, het beeld dat men zich in Europa vormde van het leven in
de Indische archipel werd vooral gekenmerkt door de grote afstand
die er bestond tussen de Europese samenleving aan de ene kant, en
de inheems-oosterse samenleving aan de andere. De fotografen
brachten veelvuldig de vooruitstrevende resultaten van de westerse
aanwezigheid in beeld, en stelden daar tegenover een sterk romantisch gekleurd beeld van de 'inboorlingen' die leefden tussen
Sabang en Merauke. In gewone taal – en ietwat gechargeerd – het
(fotografische) beeld van de blanke was vrijwel altijd: de hardwerkende efficiente ondernemer, brenger van de welvaart, groot,
blond, hard voor het werkvolk – desnoods hardvochtig – maar
rechtvaardig. Het beeld van de Indonesiers was vrijwel altijd: grote
kinderen in veelkleurige sarongs, zorgeloos, romantisch van aard,
een laissez-faire-mentaliteit en door hun vreemde zeden en gewoonten als het ware geschapen voor de camera. Zeer 'uitheems' in de
werkelijke zin van het woord – en daarom misschien een sterke
bekoring hebbend voor Nederlanders – grootgebracht in een land
van mist, mest en regen.
De vreemde hang naar het exotische is bepaald niet alleen een
gevolg van die eerste schuchtere beelden van het tropisch paradijs,
die ons rond 1850 voor het eerst bereikten. Welnee, de verslagen
van de reis van Marco Polo en de avonturen van Robinson Crusoe
waren net zulke vluchten naar weidse verten, grootse natuurtaferelen en vreemdogende mensen... De fotografie was hooguit een
bevestiging van die louter geschreven bronnen. Na de eerste foto's
van de nobele wilden kon men in Europa met een gerust hart
vaststellen dat Daniel Defoe de zaak niet had overdreven. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat het eerste door uitgevers op de markt
gebrachte fotoboek – met originele foto's – er een was dat ging over
een niet-westerse cultuur. In 1882 verscheen in Parijs het boek
Egypt, Nubie, Palestine et Syrie-dessins photographiques van de schrijver
Maxime De Camp. Een reclameboodschap bij een later boek over
Egypte en Palestina van de hand van de fotograaf Francis Frith
luidde: 'Haast U het to gaan zien voordat Europa Azie volledig heeft
ontmanteld.'
De westerse fotografen die het oude Indie bezochten waren wat
dat betreft in grote lijnen niet veel beter. Ook bij hen is er bijna
voortdurend sprake van een sterk vertekende beeldvorming. Genoeg hierover.
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'Het is hier Holland niet'
Laten we ons nu eens wenden tot de fotografen die in Indie werkten
en woonden, en die 'wijzer' moesten wezen, want zij konden op
zijn minst dagelijks vaststellen dat die voorstelling van blank en
bruin niet klopte met de werkelijkheid. Maar zij hadden vaak last
van een andere vertekening van de werkelijkheid. Jets wat ik zou
willen noemen het 'het is hier Holland niet-syndroom'. Laten wij
daarvoor eens teruggaan naar de promotie van G. Termorshuizen
op 23 juni 1988 in Leiden. Bij de verdediging van zijn stellingen
werd een buitengewoon interessante — maar mijns inziens veel te
korte — discussie gevoerd over een heel bijzonder aspect van de
Indisch-Nederlandse letterkunde. Namelijk, de bijna altijd wat te
sterk aangezette beschrijvingen van de Indische natuur en mensen
in de romans, novellen en verhalen. Kort gezegd, zo weinig 'facts' en
vooral zo veel fancies'.
Waarom is er in die Indisch-Nederlandse letterkunde inderdaad
vrijwel altijd sprake van majestueuze kokospalmen, ondragelijke hitte,
zonovergoten stranden, en vooral veel ruisende sarongs? Allemaal
zaken die door veel Nederlandse critici werden beschouwd als een
bewijs voor een soort onstilbaar en vooral onzindelijk heimwee naar
de dagen van weleer — naar tempo doeloe... Helemaal ongelijk
lijken ze niet te hebben. Dat exclusieve uitvergroten van bepaalde
zaken geeft iets leugenachtigs aan de voorstelling van zaken. Blijft
de vraag: met welk oogmerk werden ze neergeschreven?
Termorshuizen betoogde destijds dat de overdadige beschrijvingen van Indisismen vaak niet zo zeer zijn ingegeven door valse
sentimenten, maar om toch vooral duidelijk te maken dat de
schrijver bericht over een wereld die totaal anders is dan die van zijn
Hollandse lezers. Hij wil vooral benadrukken dat het leven aan de
andere kant van de aardbol in letterlijk niets op het leven in
Nederland leek en lijkt. En ook wel terecht — denk ik — want niets in
Indie/Indonesie in het leven van alledag doet denken aan het leven
in bijvoorbeeld Winschoten of Weesp. Immers, hoe vertel je een
Indonesier wat sneeuw is — hujan kapok — welnee — en hoe maak je
een Nederlander diets hoe het aanvoelt een temperatuur van 41
graden in de schaduw? Hoe groen en weids de natuur is, en hoe
adembenemend de zon op- en ondergaat? Daar zijn met recht geen
woorden voor, en dus vaak een veelheid aan woorden en/of clichés,
die steevast verkeerd worden uitgelegd.
Een korte bloemlezing van recente uitlatingen van Nederlandse
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critici over dat ene aspect van de Indisch-Nederlandse letterkunde:
G. Houtzager in Indische Letteren jrg. 1, nr. 2: 'onverteerbaar voor
Hollanders, die niet worden gekweld door heimwee naar klapperbomen, witte stranden en krontjongmuziek.' Hans Moll in VN's
Boekenbijlage (februari 1986): 'De palmbomen, de tropenzee, de
rimboe, de rustieke kampongs, het blijft decor.' U leest het: al die
typisch Indische zaken zijn niet meer dan decor – nagebootste
werkelijkheid, geen realiteit... Maar zelfs Jaap Goedegebuure (nog
onlangs in de Haagse Post) besluit zijn artikel over de Indisch-Nederlandse letterkunde aldus: 'Maar literair blijft het een verloren
paradijs, waarin men zich naar believen kan blijven zoeken.' In
dubbele zin dat onwerkelijke karakter benadrukkend: paradijs en
naar believen.
Ter zake nu, want waar ik naar toe wil is dit: wat voor de auteurs
van de Indisch-Nederlandse letterkunde geldt, geldt – bijna sterker
nog – ook voor de fotografen in het oude Indie... het is hier Holland
niet. Ook bij hen zien wij maar al te vaak die uitdrukkelijke wil om
het allemaal nog een graadje tropischer te maken dan het al is. En
– al bent u maar een amateur-fotograaf – het moet u bekend zijn
dat door middel van belichting, dieptescherpte, en vooral beeldhoek en compositie foto's in hoge mate persoonlijk te kleuren zijn
– sterker nog – hoe er met deze hulpmiddelen met foto's valt te
'liegen'. Een strand immers kan, met allerlei fotografische hulpmiddelen, met recht zonovergoten worden gemaakt! En datzelfde
zonovergoten strand krijgt bij veel Indische fotografen steevast een
rij majestueuze kokospalmen als beeldbegrenzing. Hun kruinen
scherp afstekend tegen een – door geelfilters – sterk bewolkte lucht.
Nooit eens 'drie palmen in het duister, drie palmen in de wind.
Gefluister, klein gefluister...' Nee, rijen vorstelijke palmen in hard
en onverbiddelijk zonlicht... En dan die sarongs, kabaya's en
hoofddoeken! Die laatsten omzomen strijk en zet de meest mooie
gezichten. Of kan ik beter spreken over 'gelaten'? 'In het bronzen
gelaat der gandroeng [danseres], met den gestolden glimlach, leven
alleen de zonne-oogen." En deze zin komt niet uit de pen van Henri
Borel of Van Wermeskerken, maar van de genadeloze, polemische,
cynicus Alexander Cohen.
De zonne-oogen... zulke ogen zie je zelden in Maassluis of Winschoten willen die foto's van inlandse schonen je toeroepen. Aan dat
oogmerk wordt vaak de gehele inhoud van de foto opgeofferd... Het
is mogelijk dat daarom veel van die fotoboeken over het vroeger
Zuidoost-Azie zo onverteerbaar zijn. De foto's staan vaak zo stijf
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van exotische vormen dat het echte leven er door wordt toegedekt,
of op zijn minst overwoekerd. Wat er echt gebeurde op de evenaar
kom je door zulke foto's tenminste niet aan de weet!

De eigen Indische wereld
Waarom zijn de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys zo anders?
Waarom wijzen zijn foto's wel voortdurend naar wat er echt
gebeurde op de evenaar? De meest voor de hand liggende verklaring lijkt mij te zijn: Nieuwenhuys heeft als echte Indische jongen
– dus iemand voor wie de Indische wereld de eigen wereld is, en niet
die van een gastland – volstrekt geen behoefte om aan te tonen: 'het
is hier Holland niet'. Het komt – denk ik – niet eens bij hem op. Hij
zal niet meedoen aan die exotische sfeertekening, omdat Indische
zaken voor hem niet exotisch zijn. Hij zal altijd kiezen voor 'drie
palmen in de wind, drie palmen in het duister'. Jets anders dan die
wereld gestalte geven, zou hij – denk ik – niet willen. Een buitengewoon simpele verklaring – ik moet het toegeven – maar wel een
die voor mij sluitend lijkt.
Maar daarmee is het grote succes van de fotoboeken nog niet
verklaard. Immers, in beeldtechnisch opzicht, denken wij te weten
welke foto's Nieuwenhuys buiten zijn kader laat vallen. Kortom, de
foto's waar hij nee tegen zegt, maar de vraag blijft tegen welke foto's
hij ja zegt! Laten we proberen ook daarop een antwoord te vinden.
Ik schreef het al – bij veel 'Indische' fotografen zal een tropisch
strand honderd procent strand zijn – een strand – om zo te zeggen –
waar geen strand meer achter zit. Of een kampong – zo rustiek en
oosters – dat er geen kampong meer achter zit. Bij Nieuwenhuys
gaat het er altijd om wat er achter staat. Een strand, een kampong,
een njai zijn bij hem nooit een strand, een kampong, een njai tout
court. Er is altijd meer, zij staan voor een wereld er achter. De wereld
van 'de tienduizend dingen', die vaak op het eerste gezicht weinig te
maken lijkt te hebben met het hoofdthema van de foto, maar die er
bij nadere beschouwing toch van alles mee te maken heeft.
Ik kom haast als vanzelf op die twee sleutelbegrippen op het eerste
gezicht en bij nadere beschouwing. Want dat is het bij de fotoboeken
van Nieuwenhuys bij voortduring: 'Probeer de foto's toch vooral
niet op het eerste gezicht te begrijpen, nee, ga met mij mee op
speurtocht, laten wij samen de foto eens nader beschouwen...' Het
is de verteller Nieuwenhuys nooit te doen om – zoals bij een poster te
doen gebruikelijk is – de hele werkelijkheid in een flits te tonen
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Een klassieke 'foute' foto want de bomen zijn de blikvanger geworden en niet de
poserende familie.
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zonder een nadere toelichting. Hij heeft maar al te hard de inzet en
toewijding van de lezer nodig. Die moet altijd met hem meegaan, de
foto echt beschouwen in de betekenis van Van Dale's Woordenboek
der Nederlandse Taal, namelijk 'oplettend aanschouwen'. De lezer
moet – liefkozend, of met afgrijzen – de hele foto langsgaan, want
op een heel eigenzinnige manier is het geheel altijd meer dan de
som der Bingen, en bevat de foto veel meer zachte wenken dan
werkelijkheden. Zachte wenken naar een wereld achter de foto.
Er is wel eens gezegd dat Nieuwenhuys het raadsel van die
verstilde momentopnamen uit de wereld van tempo doeloe lijkt te
vergroten, met een wat modieuze term uit de tegenwoordige
literatuurkritiek. Nieuwenhuys het raadsel vergroten? Integendeel!
Een foto is bij hem vaak op het eerste gezicht van een grote
raadselachtigheid, maar – ik noemde het al eerder – bij nadere
beschouwing begint er tekening in te komen, vaak letterlijk en
figuurlijk.
Een voorbeeld. In Tempo doeloe wordt ons een foto getoond van
een groot wit tropisch huis, een groepje mensen voor de immense
voorgalerij en achter het huis twee geweldig grote waringin-bomen.
Een klassieke 'foute' foto, zo op het eerste gezicht, want in de
presentatie van het totaalbeeld zijn de bomen allesoverheersend.
Zij zijn de blikvangers, en niet de familie die zo keurig opgeprikt
voor het huis zit. Want een koloniale familie – die zichzelf vereeuwigd wilde zien – kan toch moeilijk bedoeld hebben dat zij in het
niet zou zinken bij de werkelijk schitterende boompartij. Dat zij in
het grootse natuurgebeuren een soort figuranten zouden zijn...
Ik denk dat de optiek van Nieuwenhuys de volgende is: die
verzameling mensen in dienstuniform en sarong en kabaai, die
opgepoetste snorren, die petten met een gouden W er op en die
bonte pracht van batik, dat gaat allemaal voorbij, het wordt allemaal
tempo doeloe, maar die bomen, die vorstelijke waringins – centra van
geesten- en voorouderverering – die blijven bestaan tot op de dag
van vandaag. Zij zijn met recht (bij nadere beschouwing) toch het
middelpunt van de foto.
Maar de foto biedt veel meer. Naast de blanke familie – in pracht
en praal – staan wat verloren twee vrouwelijke bedienden, die zich
als het ware achter elkaar verschuilen – alsof ze niet goed weten
waarom ze op de foto moeten. Maar hun collega in dienstbaarheid,
de huisjongen, staat niet bij hen. Nee, deze staat geheel in het wit
gekleed een eindje van hen of tussen, maar wel ver achter, de heren
des huizes in... Hoort hij meer bij de heren dan de huisbaboes?
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Vrouwelijke gevangenen onder overhuivende bomen. 'Bijna idyllisch' schrijft
Nieuwenhuys in zijn toelichting.
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Waarom staan de bedienden er zo vreemd op? Zij vallen zo geheel
buiten de strakke lijnen van de compositie, de gulden suede.
Maar Nieuwenhuys wil geen gulden sneden, hij is een verteller
die een verhaal wil verteller van onmacht en onvrede. Hij wil het
raadsel niet vergroten, maar wel wijzen op dat raadselachtige
karakter van de tienduizend Bingen. Het beeld dat hij ons toont,
moet langzaamaan compleet worden. Hij zegt het zelf onverbloemd
in Tempo doeloe bij een foto van een officier van justitie in Padang.
Het bijschrift luidt:
Een Officier van Justitie in zijn kantoor te Padang in het
begin van deze eeuw, in ieder geval van voor 1905. Een echt
gouvernementskantoor, sober gemeubileerd, op het scha mele af. De rotan vloerbedekking, het voetenmatje en de
prullenmand zijn kennelijk produkten van blinden. Verder
zien we een gewone tafel (geen schrijftafel) met een imitatie-leren kleed en daarop de vaste kantoorattributen van
vroeger: de trOmOl (trommel) met de stukken, de bel om de
oppas te roepen, het inktstel (een potje zwarte en een potje
rode inkt), de kaars voor de lakstempels en de lucifersstandaard. Aan de kapstok hangt de ambtskleding: een toga,
het bekende wine befje en de half-hoge hoed. In de kast,
netjes op jaartal gerangschikt, staan de Regeringsalmanakken; op de muur is de traditionele kaart van NederlandsIndie gespijkerd. Alleen het portret van de Koningin ontbreekt of is onzichtbaar. De Officier richt zich tot zijn griffier,
achter hem staat de oppas. Het beeld is compleet.2
U leest het: 'het beeld is compleet'. Duidelijker kan het niet. Maar
het is aan de lezer om net zo lang te kijken tot het beeld compleet is.
Nieuwenhuys vertelt weliswaar zijn verhaal, zijn interpretaties van
de Indische werkelijkheid, maar het is de lezer – of moet ik zeggen
de 'kijker' – die denkt 'dat zie ik toch allemaal maar in deze foto'.
Nog een voorbeeld: de foto 'Vrouwelijke gevangenen voor het
residentiehuis in Malang' – opnieuw opgenomen in het laatste
fotoboek Met vreemde ogen. 3 De straatvegende vrouwen staan bij
Nieuwenhuis voor een complete wereld vol brute koloniale macht,
al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen. Opnieuw die
vorstelijk overhuivende bomen, 'bijna idyllisch' schrijft hij zelf in de
toelichting. In de vooral wazige verte het witte residentiehuis
– symbool van het blanke gezag – en dan die vrouwen zelf, van
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achteren gezien. Vrouwen vooral, Been vrouwelijke gevangenen.
Wat opvalt is vooral de prachtige zwarte haarwrongen en de
zachte lijnen van de lange sarongs. En dan is er plotseling die vrouw
helemaal rechts in beeld met een baby in de slendang. Is zij ook een
van de gevangenen, vraag je je af? Moesten zulke jonge kinderen
dan mee met het dagelijkse corvee? Voor je het weet staat de foto
voor een heel sociaal bewogen verhaal. Want de oppasser er naast
heeft een lange stok in de hand. Is die stok het symbool van zijn
macht of zou hij er ook mee slaan? Waar zouden voor hem – als
Indonesisch gezagsdrager – de grenzen van de macht liggen? Welke
spelregels zouden voor hem 'dwingender' zijn, die van het koloniale gezag of die van de eigen adat?
Ik denk dat het allemaal gedachten zijn die bij Nieuwenhuys bij
de selectie van de foto zijn opgekomen en dat hij aanneemt dat
hetzelfde verhaal – full of sound and fury – zich ook op deze wijze aan
de lezer opdringt. Nog een voorbeeld tot besluit.

De ronggengs ontdaan van schone en valse schijn.
Het grote talent van Nieuwenhuys om de Bingen die onzegbaar
lijken te zijn uit te drukken in foto's vind ik nog altijd de trits foto's
over de ronggengs – de 'dansmeiden' – in Tempo doeloe. Die vreemde mengeling van courtisane, danseres en gezelschapsdame, die
– onder geen beding – kan worden vergeleken met de publieke
vrouw in de westerse samenleving. Nieuwenhuys schrijft in zijn
toelichting:
Door de bevolking werden ze allerminst geminacht; ze
bezaten zelfs een zeker aanzien en werden bewonderd. Hun
maatschappelijke positie is niet te vergeleken met die van
een publieke vrouw in Europa; de meeste van deze ronggengs deden later een goed huwelijk en werden als een
waardig lid van de gemeenschap geaccepteerd.4
Maar hoe dit subtiele beroep van ronggeng – met nadruk op het
laatste – toe te lichten in foto's? Nieuwenhuys slaagt daarin op een
heel bijzondere wijze. Laten wij de foto's eens stuk voor stuk aan
een nadere beschouwing onderwerpen.
Als eerste wordt een foto getoond van een groepje ronggengs
– vijf in getal – dat – kennelijk op verzoek van de fotograaf –
poseert met ontbloot bovenlijf. Dat de ronggengs daar weinig zin in
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hebben gehad blijkt zonneklaar. De volstrekt ongeinteresseerde en
verveelde blik in de ogen spreekt boekdelen. Kortom, de dames
staan er als zoutzakken bij... Het erotische effect dat de – wellicht –
blanke fotograaf op het oog had, is volledig zoek. En de foto zet je
bewust op het spoor van die andere maatschappelijke positie van de
ronggeng waar Nieuwenhuys in zijn tekst gewag van maakt.
De tweede foto in successie toont ons een ronggeng met haar
orkestje 'in bedrijf'. Maar nu weer is de danseres een toonbeeld van
gratie, en is bijna van top tot teen gekleed in prachtige gewaden.
Geen stukje ontblote arm- of beenpartij waar de westerse stripteasedanseres het zo van moet hebben. Geen erogene zones, maar kleren
alom en een zeer ingetogen blik naar de fotograaf. Ook het orkestje
achter haar bestaat uit een reeks ernstig kijkende mannen, die zo
zouden kunnen doorgaan voor de ouderlingen van de kerk van
Peperga.
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Foto nummer 3 in de reeks. Opnieuw een ronggeng en daarnaast
– mirabile dictu – een lijfbaboe met een klein blank meisje op de
arm. De ronggeng kijkt ingespannen naar het kleine meisje en
mogelijk daarom wordt het kleine blonde kind – en niet de dochter
van Venus – het middelpunt van de foto, en lijkt de foto u toe te
roepen: 'Neem gerust uw kinderen mee naar de voorstelling van de
ronggengs...'
Het raadsel van de ronggengs wordt door Nieuwenhuys helemaal
niet 'vergroot'. Integendeel, de ronggengs worden door hem ontdaan van de schone en vooral valse schijn die wij aan het
verschijnsel hebben gegeven. Zij worden – ook in beeld zoals ik heb
aangetoond – teruggebracht naar waar zij thuishoren – in een
maatschappij waarin ze kunnen eindigen als 'achtenswaardig' lid.
Zo zou ik kunnen doorgaan. Want de fotoboeken van Rob
Nieuwenhuys – van Tempo doeloe tot Met vreemde ogen zitten zo vol
met zulke verklaarde raadsels en vertellen ons daardoor het
complete verhaal van de wat kille en afstandelijke woorden 'kolonisatie en dekolonisatie', maar die zulke diepe sporen nalaten in het
leven van blank en bruin, en vooral lichtbruin. Maar het bijzondere
van de fotoboeken is tevens dat wij het perfide karakter van de
kolonisatie zelden expliciet in beeld krijgen. De lezer zal het zelf
moeten opzoeken, vinden, en inhoud geven, door vooral tussen de
regels door te lezen, en wat beeld betreft vooral aan de blikvangers
voorbij te gaan.
Richt je focus – lijkt Nieuwenhuys ons toe te roepen – niet alleen
op de gezagsdrager op de voorgrond, maar kijk ook eens naar dat
prachtige peinzende gezichtje van die kleine baboe, half verscholen
achter de pilaar. Ga eens nadenken over hoe het leven was, van
hem en vooral van haar, en hoe zij zich tot elkaar 'verhielden'.
Kortom, de echte wereld–niet alleen die van tempo doeloe in 1889
– maar vooral ook de wereld van het huidige Indonesia – in 1989.

Noten
1 Alexander Cohen, Van anarchist tot monarchist (Amsterdam 1936) 241.
2 E. Breton de Nijs, Tempo doeloe (Amsterdam 1961) 118.
3 Rob Nieuwenhuys, Met vreemde ogen (Amsterdam 1988) 138.
4 Breton de Nijs, Tempo doeloe, 92.
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Tjoek van Vincent Mahieu
G.L. CLEINTUAR

Het is vreemd, iedere keer dat ik Tjoek lees, verwonder ik mij erover
dat er zo weinig commentaren op verschenen zijn. Tjoek is voor mij
namelijk niet zomaar een verhaal, maar veel meer dan dat. Tjoek is
iets bijzonders en als ik dit zo neerschrijf, dan bedoel ik daarmee niet
in de eerste plaats zijn literaire waarde. Het bijzondere dat ik er in zie
is heel iets anders, iets dat misschien wel met het literaire te maken
heeft, maar er tegelijkertijd bovenuit stijgt. Als ik dat iets met een
woord zou moeten aangeven, dan zou ik het 'universaliteit'
noemen. Een term die men onmiddellijk kan gaan bekritiseren.
Maar waarom zou men mij niet eerst gelegenheid geven te vertellen
wat ik persoonlijk in Tjoek zie? Op die manier zou tevens duidelijker
kunnen worden wat ik in dit verband onder 'universaliteit' versta.
Tjoek is het verhaal dat in de tweede bundel vertellingen door
Vincent Mahieu de meeste plaats inneemt. Het lijkt daarom ook niet
zo vreemd, dat de auteur de hele bundel naar dit verhaal genoemd
heeft. Opvallend is dat een vroegere bundel, Tjies geheten, niet
genoemd werd naar een van de daarin opgenomen verhalen.
Beide woorden, tjies zowel als tjoek, zijn uitdrukkingen die in het
voormalige Nederlands-Indie door jagers werden gebruikt. Maar de
auteur zelf laat de bundel verhalen Tjies (die naar zijn en mijn
mening nooit helemaal begrepen werden) opvolgen door Tjoek en
dat lijkt mij niet toevallig. Laten wij nu even de schrijver zelf aan het
woord. 'Tjoek is de Indische jagersverbastering voor het Engelse
woord choke: vernauwing aan het eind van de loop van jachtgeweren [...] waardoor de afgeschoten kegelvormige hagellading
nauwer wordt gebundeld en men dus een geconcentreerder schot (en
beter effect) krijgt.' Vooral de door mij benadrukte woorden zouden
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onthullend kunnen zijn voor wie, als ik, naar een verborgen
motivering zoekt.
Indische jagers spelen in dit verhaal van Vincent Mahieu een
belangrijke rol. Toch is Tjoek geen jachtverhaal. Het is meer dan dat
en het wil ook meer zijn. De psychologie leert ons dat heel wat
minder menselijke uitingen aan het zogenaamde toeval mogen
worden toegeschreven dan wij geneigd zijn to veronderstellen. En
als Vincent Mahieu mij gezegd zou hebben dat ik meer uit zijn
vertelling heb willen halen dan hijzelf erin heeft gelegd, zou mijn
verdediging moeten zijn: het is niet volstrekt noodzakelijk dat hij
zich bewust is geweest van de betekenis die de beelden en de
taalvormen in zijn verhaal hebben vervuld.
De hoofdpersonen in Tjoek zijn twee jonge mensen: het meisje
Tjoek en de jongen, Man genoemd. Tjoeks leeftijd wordt nergens
uitdrukkelijk vermeld, maar uit wat Mahieu over haar schrijft
('Tjoek moest nog een vrouw worden' en 'zij was maar een meisje
van de vierde klas van de negende school') kan men afleiden, dat hij
haar zich niet veel ouder heeft voorgesteld dan omstreeks twaalf
jaar. Man is vermoedelijk een jaar of twee, drie ouder. Is dit
toevallig? Waarom laat Mahieu jonge mensen, die eigenlijk nog
kinderen zijn, in zijn verhaal zulke 'volwassen' dingen doen? Kan
het zijn dat hij gevoelsmatig en misschien onbewust ervan is
uitgegaan, dat de denkwereld van het kind een voorafspiegeling is
van de denkwereld van de volwassene en dat die beide werelden
niet wezenlijk van elkaar verschillen? Werd misschien dadrom de
jongen Man genoemd?
Met Tjoek maakt men veel eerder kennis dan met Man. Deze
laatste wordt door de schrijver eerst tegen de helft van het verhaal
geIntroduceerd. Niettegenstaande dit betrekkelijk late optreden
van Man, heeft men na eerste lezing, wanneer men aan het slot
gekomen de hele vertelling in gedachten nog eens overziet, de
indruk dat het eigenlijk in de eerste plaats om Man gaat en niet om
Tjoek. Nogmaals de vraag: waarom heeft de schrijver zijn verhaal
niet 'Man' genoemd maar 'Tjoek'? Man is belangrijk in het verhaal,
maar het zou kunnen zijn dat Tjoek voor de schrijver zelf nog
belangrijker was.
Voor de figuur Tjoek aan de lezer wordt voorgesteld schildert
Mahieu de entourage, het milieu waarin de tragische geschiedenis
van Tjoek en Man zich zal afspelen. Ik neem aan dat de verschillende elementen van dit milieu berusten op feitelijke ervaringen
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van de auteur. Het literair-fictieve karakter blijkt dan eerder uit de
compositie en uit de functies die de schrijver ze in zijn verhaal laat
vervullen. Hier volgen de voornaamste elementen.
Er is een weg die wegvoert vanuit de stad. Buiten die stad is aan
die weg een 'onafzienbaar Chinees kerkhof' gelegen. Er is verder
een plek op dat kerkhof waarop drie huizen staan, De Drie Huizen,
niet oud maar erg verbrokkeld en vervallen. Aan de andere zijde
van die weg strekt zich een groot moeras uit. Mahieu gebruikt het
Indonesische woord: rawa, De Grote Rawa (alweer met hoofdletters geschreven). In het linkerhuis woont een muziekleraar,
meneer Barres, die dag en nacht cello speelt. Het middelste huis is
onbewoond. Er rust een vloek op en men meent dat het er 's nachts
spookt, maar op zondagen (zolang het dag is) dient dit huis als
trefpunt voor jagers uit de stad. In het derde huis woont Tjoek met
haar moeder.
Dan komt in het verhaal nog een zekere Elmo Wyatt voor, die `de
beste jager van allemaal' wordt genoemd. Toch denkt hij op een dag
genoegen te kunnen nemen met een 'mus' als buit, als een
jachttocht van hem zonder succes te geweest. Hij wordt tenslotte
zelf gedood door het afgaan van zijn eigen geweer. Dit is niet zonder
betekenis.
Voorts is er nog een zekere meneer Odilon Koning, een gewezen
muziek-recensent bij een krant en een grote bewonderaar van
meneer Barres' cellospel. Dan nog de Indochinees Go. Go was, zegt
Vincent Mahieu, 'Don Quichot, genaamd Don Quick shot, gereputeerd Don Very Slow Shot. Go jaagde al zeven jaar op Si-Badak [...]
Hij had iets belachelijk zieligs en tevens iets heroisch!
Een laatste verhaalfiguur, niet zonder reden apart geplaatst, is het
legendarische everzwijn, dat onkwetsbaar heet te zijn en zó groot is,
dat het Si Badak (rinoceros) wordt genoemd. Merk op, dat de
hierboven genoemde Go al zeven jaar op dit legendarische Bier
jaagde en dat hij beschreven wordt als tegelijkertijd belachelijk
zielig en herolsch. En ofschoon deze Go op niets anders jaagde dan
op Si Badak, zegt Mahieu van hem, dat hij in elk geval een
wezenlijker jager was 'dan de meneren die met mooie dure auto's
en duurder geweren wat wegwandelden tussen Het Grote Kerkhof
en De Grote Rawa en er op los paften als of er vuurwerk moest
worden afgestoken voor nieuwjaar.'
Vincent Mahieu heeft in zijn vroegere werk bij de uitbeelding van
verhaalpersonages een zekere voorkeur getoond voor bepaalde
typen. De mensen waarover hij schrijft vertegenwoordigen in het
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algemeen diegenen die in meer dan een betekenis 'de vergeten
groepen van de Indische samenleving' kunnen worden genoemd:
gedeklasseerden, bohernien-achtige personages en anderen die min
of meer aan de zelfkant van iedere samenleving worden aangetroffen, maar die in de Indische samenleving van vroeger toch spedfieke gestalten hebben aangenomen. Ik kan mij niet aan de indruk
onttrekken, dat ook deze voorkeur niet toevallig is en dat hij juist
via deze bijzondere personages een boodschap te brengen heeft.
Zoiets als: ook hier is grootheid, ook hier is heroiek, ook hier wordt
menselijk geleefd, gevoeld en gedacht, zelfs op een wezenlijker
manier dan in kringen van 'meneren met mooie dure auto's'. Hier is
de jacht niet het louter doden van dieren, wat zelfs meneer Barres,
de cello-speler, begreep (want hij ontbrak 's zondags maar zelden
aan het appel der jagers), maar Tjoek niet. En hier behoeft armoede
geen geestelijke armoede te zijn en wordt echte grootheid vaak
gevonden in een kleine mens. Het is ook hier dat sommige
universele trekken in Vincent Mahieu's werk aan de dag treden en,
wat ik zou willen noemen, zijn humaniteit. Hij demonstreert ons
dat ook de door hem getekende personages behoren bij de 'family of
man' en dat de door hem beschreven mannen en vrouwen als het
ware vertegenwoordigers zijn van een paar 'eeuwige' grondvormen: De Man en De Vrouw.
Vraagt men nu naar wat er in het verhaal Tjoek gebeurt, dan is dat
kort gezegd dit: op een dag komt Elmo Wyatt ('de beste jager van
allemaal') met lege handen terug. Hij trekt zich dat erg aan en er
wordt wat gespot met de vreemde uitleg die hij geeft ('er was iets dat
zei: niet meer'...). Wanneer hij na een poosje schijnbaar zelf
toegeeft, dat wat hij gezegd heeft nonsens is en zich alsnog een
jachtbuit ('een mus desnoods') wil gaan zoeken, struikelt hij. Het
geweer gaat of met de loop in zijn zij en hij is op slag dood. ledereen
is erg bedrukt, maar als bij het politieonderzoek blijkt dat Elmo's
lievelingsgeweer verdwenen is, gaat de bedruktheid in ontzetting
over.
Diezelfde dag verdwijnt ook Man, 'een kleine, zwijgzame, arme
donkere jongen', maar deze is voor de meesten zo'n onbeduidend
ventje, dat niemand verband legt tussen beide verdwijningen. De
jongen verlaat de stad met het geweer van Elmo, dat hij op het
Chinese kerkhof verbergt. Hij zal daarna het kerkhof en het moeras
als zijn domein beschouwen en zich aan ons voordoen als een
uitstekend jager en natuurkenner.
Man weet een achter struiken verborgen natuurlijke toegang tot
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het inwendige van een Chinese grafkelder. Aangezien het graf leeg
is, maakt Man het tot zijn verblijfplaats, maar vOOrdat hij er zijn
intrek in neemt, doet hij nog iets merkwaardigs: met geleend
gereedschap houwt hij een achteroverliggend Christusbeeld los van
de grafsteen op zijn grootvaders graf, zodat het 'niet meer dan een
kapot beeldje zonder waarde' wordt.
De jongen blijft niet lang alleen. Zijn schuilplaats wordt al gauw
ontdekt door Tjoek, die hem daar voortaan geregeld komt bezoeken. Mans gevoelens ten aanzien van Tjoek en haar aanwezigheid
zijn ambivalent. Ze legde zich 'de eeuwige plicht' op hem 'in alle
noden te helpen en tegen alle gevaren te beschermen. Ze praatte lief
met hem en stelde hem langzamerhand geheel op zijn gemak.'
Maar 'ergens was hij door Tjoek meer gekwetst en gegriefd dan ze
ooit vermoeden zou. [...] Ergens ook [...] wist hij zich verraden en
verslaafd; zijn absolute onafhankelijkheid verloren.' Tjoek brengt
steeds meer orde in zijn schuilplaats en brengt er de Bingen uit de
beschaving in: pannen en lepels, naald, draad en schaar, platen aan
de muur, muskietenkaars en een muurlamp; waarmee 'de langzame, maar solide ombouw van het hol tot Het Groene Huis werd
voltrokken'. Soms alleen had Man zich verzet.
Man heeft ook nog een praktischer probleem. Zolang Go, Don
Very Slow Shot, op Si Badak het reusachtige everzwijn blijft jagen,
loopt hij voortdurend gevaar dat zijn zelfgekozen isolement zal
worden verstoord. Man kan hieraan alleen ontkomen door Si
Badak zelf te doden. Tot de uitvoering van dit meesterstuk voelt hij
zich onmiddellijk geroepen.
Daar het legendarische everzwijn Si Badak onzichtbaar blijft,
trachten de beide jongelui hem in het grote moeras op te sporen.
Man, die in dat moeras zijn weg uitstekend weet te vinden, laat
Tjoek vaak met het geweer achter op een posteerpost, terwijl hijzelf
valstrikken bedenkt en valse sporen legt om Si Badak hun richting
op te drijven.
Op een nacht verschijnt dan tenslotte Si Badak aan Tjoek, die
door het lange wachten bijna in slaap is gevallen. Met moeite heft ze
het geweer op, richt vast, en schiet. Wanneer ze met het wegsterven
van het schot een ontzettende schreeuw hoort, beseft Tjoek dat ze
niet Si Badak maar Man heeft gedood. De schim, die zij voor Si
Badak had gehouden, verheft zich een moment 'in de dierbare
gestalte van Man die dan weg zonk in het moeras, het laatst omhoog
de arm tot hij omklapte als de lichtbundel van de vuurtoren'. Man
zinkt weg in het moeras, onbereikbaar voor haar...
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Wanneer ik nu overga tot een nadere beschouwing van Vincent
Mahieu's verhaal, merken we in de eerste plaats op dat de auteur
dikwijls hoofdletters heeft gebruikt waar deze, strikt genomen, niet
noodzakelijk lijken om er gewone begrippen mee aan te geven.
Voorbeelden daarvan zijn: De Drie Huizen, De Grote Rawa, Het
Grote Kerkhof, De Rest, Rinoceros, Het Tweede Huis, Man de Jager,
Het Groene Huis, De Mens Die Nooit Doodde, Tjoek de Vrouw en
Verzorgster, het Verdriet.
Een enkele maal lijkt het of de schrijver hierin toch ook weer niet
consequent te werk is gegaan. Zo kan men zich afvragen waarom
Het Rode Zand en Anderhalve Cent Boom met hoofdletters moesten worden geschreven en het Chinese kerkhof juist weer met
kleine letters, maar ik ben er niet zeker van dat dit inderdaad
inconsequenties zijn. Hoe dan ook, zodra we gaan geloven dat de
schrijver met zijn hoofdletters een bijzondere bedoeling heeft
gehad, ontkomen we niet aan de conclusie: er staat niet wat er staat,
hij verwijst naar andere dan de in normale spraak gebruikelijke
begrippen. Het is beeld-spraak, een beeldspraak waarvan Mahieu
zich naar mijn mening ook op andere wijze in zijn verhaal bedient.
Is het toevallig, dat hij De Drie Huizen gesitueerd heeft op 'een
plek een eind voorbij de laatste brug van de stad', gelegen aan 'de
grote weg van deze stad naar een andere stad'? En dat hij de weg
noemt: 'het enige stuk waarheid en leven, hoe smal ook. Maar recht
en vast en effen en zelfverzekerd. Van de grote stad in het oosten
naar een steeds eentoniger vluchtende horizon in het westen. Hier
waren voortdurend voetgangers en fietsers en auto's in grote spoed.
Als mieren op een grashalm. Zagen zij de wereld wel?' (Cursivering
van mij - C.)
En die wereld, waaruit bestond die dan? De vraag wordt nergens
duidelijk beantwoord, maar uit de beschrijving in het begin moet
men afleiden dat de hoofdelementen ervan zijn: De Grote Rawa aan
de ene kant, Het Grote Kerkhof aan de andere kant, en de weg van
stad tot stad ertussen. Mahieu schrijft heel weinig over de weg en
nog minder over de steden. Vond hij die onbelangrijk of zag hij ze
zelf het minst duidelijk voor zich? De wereld van zijn verhaal
bestaat eigenlijk alleen uit De Grote Rawa en Het Grote Kerkhof (en
hiertussen loopt de weg!). Zelfs de Drie Huizen op hun plek zijn niet
meer dan 'een vreemde oase van leven in de woestijn' van het
onafzienbare kerkhof ( 'Tot aan de horizon en dan nog een stuk
daarachter.'). Ik geloof dat ook deze beelden niet toevallig zijn.
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Vincent Mahieu is, zoals ik hem heb leren kennen, wat zijn
voornaamste geesteshouding betreft een 'romanticus'. Bij die instelling past een zeker pessimisme, een cultuurpessimisme, doch niet
zonder een aantal trekken van heel specifieke aard. Zijn pessimisme
heeft betrekking op het nieuwe, vooral op wetenschappelijk,
technisch en technologisch gebied, een houding die hij overigens
met veel anderen deelt, vooral nu in ons tijdperk zoveel nieuwe
ontwikkelingen zich in zo'n hoog tempo schijnen of te spelen. Zijn
pessimisme is echter niet absoluut, hetgeen zijn arbeid buiten het
literaire métier bewijst. Niemand met een absoluut pessimisme zou
in staat zijn die arbeid, zo vol tegenslagen, tegenwerking en
onbegrip – gedurende zoveel jaren vol te houden. Daarvoor is nodig
de aanwezigheid van toch nog een flinke brok positieve verwachting, hoop en geloof, ondanks alles. Daarin schuilt trouwens het
specifieke van Vincent Mahieu's cultuurpessimisme: het schijnt
vooral betrekking te hebben op wat men zou kunnen noemen
'uitingen van Europese Geest'. Zodra namelijk andere dan strikt
Europese of westerse cultuuruitingen binnen zijn gezichtskring
komen, groeien zijn verwachting, hoop en geloof. Het meest
specifiek in hem is echter zijn geloof in de mogelijkheid van een
wezenlijke beschavingsbijdrage van de zijde van 'de gemengde
mens', de mens die niet gevangen zit in een cultuur, maar die deel
heeft aan meerdere. Ik zal op dit aspect straks nog terug moeten
komen. Voor het ogenblik is het van belang te onthouden wat hij
over de weg heeft gezegd en dat zijn verhaal zich voornamelijk
afspeelt op het oneindige kerkhof en in het grote moeras.
Het kerkhof is een Chinees kerkhof. Een detailkwestie zonder
diepere zin? Neen: een Chinees graf heeft een heel bijzondere
symbolische vorm, namelijk die van de moederschoot. Daaruit
wordt de mens geboren en daartoe keert hij (niet alleen naar
Chinese opvatting) weer terug. Het kan niet toevallig zijn dat Man
een Chinees graf tot zijn schuilplaats en jachtbasis maakt. Zoals het
evenmin toevallig is dat Mahieu zijn verhaal beeindigt door Tjoek
zich te doen oprollen in haar bed, 'de armen geslagen om de
opgetrokken knieen [...]. Inslapend in de veilige schoot van het
Verdriet' (let weer op de hoofdletter). En is het toevallig dat Man
zijn levenseinde vindt in De Grote Rawa, het moeras, waar alle
hogere levensvormen waarschijnlijk hun begin hebben gehad? Het
lijkt er op dat kerkhof en moeras qua beeldfunctie onderling
verwisselbaar zijn: beide zijn begin- of eindpunt. Wat heeft dit in
Mahieu's verhaal te betekenen? Een nogal sterke preoccupatie met
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de dood, niet als absoluut einde, doch als creatief punt in een cyclus
of wentelgang?
Als Tjoek het medaillon opent, dat aan de om het leven gekomen
Elmo had toebehoord, ligt daarin een uiterst fijn gesneden ivoren
doodshoofdje. Daarvan had Elmo gezegd: 'Dat is het portret van
mijn laatste liefde.' En op een andere plaats schrijft Mahieu over
meneer Barres: 'Zijn voorhoofd was gegroefd op een aangrijpende
wijze, een opzettelijke verminking met kerf na wrede kerf alsof
alleen in de vernietiging van de stof de vrije melodie gevonden kon
worden.' Dood en vernietiging zijn in deze gedachtengang scheppende tussenstadia, waarmee Mahieu vermoedelijk tevens heeft
willen corrigeren wat hij als een 'four ziet in de moderne westerse
samenleving: de negatie of verdringing van de dood in het dagelijkse leven.
De Grote Rawa, begin- en eindpunt, moet bij Mahieu ook nog een
andere functie hebben gehad. Een heel belangrijke, voor wie de
psychologische en socio-culturele situatie van waaruit hij schrijft
begrijpt. Het moeras is naar zijn eigen woorden 'eigenlijk een
onzekere werkelijkheidsvorm tussen land en water in'. Op verschillende manieren en op meer dan een plaats verbeeldt hij dat moeras
en de levensvormen die men er in aantreft. Van Man zegt hij
onverhuld dat deze 'flier is temidden van dieren, de wonderlijkste
dieren van alle dieren in de hele wereld. Welke andere vogels
hadden zulke lange snavels, zulke lange poten en zulke lange
tenen? Welke vogels konden als zij lopen op het water en onder
water? [...] Waar leefden, als bier, vissen die noch zeevis noch
zoetwatervis waren, maar beide tegelijk? [...] Welke dieren leken
zelfs maar in de verte op kikkers en schildpadden en leguanen,
levend op aarde en in het water? Geen vis en ook geen vlees?'
Hier, door middel van een beschouwing die over dieren schijnt to
gaan, legt Mahieu getuigenis of van een heel bijzonder mensbeeld
dat berust op zijn eigen positie van 'marginale mens', de grensmens,
de mens die leeft op de grens van twee sterk van elkaar verschillende culturen. De door Vincent Mahieu beleefde marginaliteit heeft
een dubbele grond: hij is zowel in cultureel als in etnisch opzicht
'een kind van Oost en West', of, zo men wil, van Azie en Europa. In
hem, als in iedere grensmens, hebben zich de spanningen geconcentreerd van de gemengde samenleving, het voormalige Nederlands-Indie, waarvan hij in dubbele zin het produkt is (hij heeft een
Hollandse vader en een Indische moeder). In die samenleving
bevindt hij zich nu niet meer, maar hij behoort tot de 'eerste
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generatie' van het post-koloniale tijdperk en dat is te merken. Als
ieder mens die aan grote spanningen bloot staat, heeft hij getracht
zich daarvan de bevrijden. Voor de marginale mens echter schijnen
de wegen naar een oplossing heel vaak dood te lopen: men kiest
voor de ene of voor de andere zijde, voor het vadervolk of voor het
moedervolk, voor de cultuur van de vader of voor de cultuur van de
moeder. Maar welke zijde ook gekozen worth, de keuze zelf blijft
onnatuurlijk aandoen en laat zelden na zijn stempel te drukken op
de persoonlijkheid van de kiezers, op zijn minst die van de 'eerste
generatie'. Vincent Mahieu heeft gekozen voor zichzelf.
Hij koos voor zichzelf omdat hij inzag, dat tenslotte niemand aan
deze keuze ontkomen kan. Als men Anders is dan het vadervolk en
Anders dan het moedervolk, als men geen landdier is en ook geen
waterdier, geen vlees en geen vis, wat is men dan? Het antwoord
kan eenvoudig zijn: een amfibie, en dat is een soort in zichzelf die
zich op geen enkele manier bewust is van de tweeslachtigheid die
het door anderen wordt toegeschreven.
Toch is ook deze persoonlijke keuze van Vincent Mahieu niet
zonder problemen. Ze sluit namelijk de noodzaak in de innerlijk
aanwezige tegendelen met elkaar te verzoenen, ze te overbruggen,
ze te integreren in de hele persoonlijkheid. Dat is een heel moeilijk,
ja zelfs pijnlijk proces. Het heeft weinig kans van slagen als men het
helemaal alleen onderneemt, zelfs al is men krachtig genoeg om het
isolement, zoals Man in het verhaal, langdurig te verdragen. Dit is
ongetwijfeld zo, omdat de mens in de grond van de zaak een sociaal
wezen is; hetgeen wil zeggen, dat hij zonder andere mensen aan
menselijkheid verliest. Hij kan geen 'lonely hunter' blijven, omdat
dit soort isolement op de duur onvruchtbaar is en leeg als het
Chinese graf van Man. In collectief verband gaat het beter, maar als
zo'n verband ontbreekt, of als dat verband niet voldoende 'draagt'
en 'voedt', is het minimum dat men nodig heeft als men een man is:
een vrouw. Maar in dit bijzondere geval een vrouw met bijzondere
kwaliteiten. Aan het verhaal Tjoek is niettemin te merken, dat de
persoonlijke integratie van Vincent Mahieu niet helemaal geslaagd
is. Maar wie zal hem dat kwalijk nemen?
Ik herinner er weer aan, dat de wereld van Tjoek voornamelijk
bestaat uit Het Grote Moeras en Het Grote Kerkhof. Zelfs al zouden
deze twee onderling verwisselbaar zijn, omdat ze beide kunnen
fungeren als begin- zowel als eindpunt, dan nog heeft Mahieu naar
mijn mening te weinig gezien dat men alleen van het ene 'gebied'
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naar het andere kan komen ... over de weg die van stad tot stad
voert. De weg, die hij merkwaardigerwijs zelf noemt 'het enige stuk
waarheid en leven, hoe smal ook'. Maar dit is dan ook in dit verband
de enige positieve uitlating, want verderop laat hij haar gaan 'naar
een steeds eentoniger vluchtende horizon in het Westen'.
Hier komt zijn romantisch pessimisme weer naar voren. Een
pessimisme, of tenminste een scepsis ten aanzien van moderne
wetenschap, strenge logica die zelfkritiek insluit, orde en discipline,
techniek en technologie. Hij stelt zich gevoelsmatig afwijzend
tegenover al dit soort zaken op, waardoor hij gelegenheden mist
een stuk 'Europa', een stuk westers denken in zich op te nemen en
te integreren. Een stuk denken bovendien, dat zelf 66k weer het
resultaat is van een integratie op grote schaal en dat gebaseerd is op
een groot aantal ontleningen aan andere culturen, waaronder
Aziatische. Hoe zouden immers – om maar een voorbeeld te
noemen – zonder overneming van het getal nul uit Voor-Indie door
de Arabieren en zonder vervanging van de Romeinse cijfers door
Arabische, mogelijk zijn geweest: mathematica, moderne technologie, computers en ruimtevaart?
Ik kom nu weer terug op Man in het verhaal, maar nu als 'Man de
Jager' (met hoofdletters, zoals Mahieu het schrijft). Maar ik kan dat
niet doen door Tjoek erbuiten te laten, want zij is duidelijk Mans
vrouwelijke tegenbeeld. En ook zal ik de figuur Elmo Wyatt erbij
moeten betrekken.
Welnu, als men voor Man 'De Man' leest, dan zou dit kunnen
betekenen dat hij De Jager is. Maar hierover zou dan op te merken
zijn dat het jagen zelf voor de jager belangrijker is dan de jachtbuit.
En mocht die jachtbuit op een bepaalde manier toch nog van
betekenis zijn, dan zou een echte jager nooit genoegen mogen
nemen met 'een mus desnoods'. Hij zou weten dat het de zelfmoord
zou inhouden van zijn jagerschap. Het is precies hier dat de figuur
Elmo Wyatt zijn eigen bijzondere betekenis krijgt.
Elmo Wyatt zou een verbastering kunnen zijn van 'Ilmu White'.
Ilmu (ilmoe) betekent in het Indonesisch: wetenschap, kennis,
geleerdheid, en in dit geval de geleerdheid van de witte, de blanke,
de Europeaan. Hij zou 'de beste jager van allemaal' kunnen zijn.
Maar ofschoon een inwendige stem hem waarschuwt ('er was iets
dat zei: niet meer'), wil hij zijn jacht toch voortzetten om 'een mus
desnoods'. Het volgende ogenblik wordt hij gedood door het afgaan
van zijn eigen geweer. Aangezien Man zich later juist dit geweer
toeeigent, zit het mogelijk verwerpelijke niet in dit wapen (als
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werktuig), maar in het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Een
gebruik dat later door Tjoek en Man opnieuw geperverteerd zal
worden, met wederom tragische gevolgen.
De betekenis van dit alles is, dat geen jager achter te klein wild aan
mag gaan, zich niet een te klein doel in het leven mag kiezen. Het
fell dat Man, ofschoon nog een jongen, jagend op Si Badak zijn doel
evenmin bereikt, kan worden uitgelegd als hoogmoed en als een
voor zijn kunnen te hoog grijpen. Hij dacht als jongen te kunnen
bereiken wat Go als volwassen en ervaren jager in zeven jaren niet
was gelukt. Het is onzeker of Man wel geslaagd zou zijn zonder
Tjoek, maar hij zou dan niet zó om het leven zijn gekomen.
Ik dacht dat het ook van belang was er op te wijzen, dat Si Badak,
het reusachtige everzwijn, als een legendarisch dier wordt voorgesteld. Niemand heeft hem werkelijk gezien, maar men blijft op hem
jagen. Wordt hiermee het typische karakter van het Jagerschap van
De Man aangeduid? De grote Idee die hem aantrekt, Het Grote
Werk dat hem boeit en dat hij verwezenlijken wil? En is het niet zo,
dat hij zich daarbij heel vaak afzondert, zich isoleert, maar bij zijn
pogingen toch weer De Vrouw op zijn weg vindt? De Vrouw die het
zachte, beschavende element vertegenwoordigt, die hem steunen,
troosten en helpen wil? Die hem moet corrigeren en in evenwicht
houden en zonder welke noch het Jagen zelf noch de Jachtbuit
enige zin zou hebben? De Vrouw echter ook, die vaak niet begrijpt
dat zonder De Jacht de zin aan haar bestaan zou worden ontnomen
en die tragischerwijs De Jager niet alleen soms hindert, maar tevens
De Jacht op een ongeoorloofde manier doet uitbreiden tot andere
doelen dan Het Legendarische Zwijn en dat wat voor het menselijk
bestaan nodig is alleen? Ik moet natuurlijk denken aan Tjoek en aan
het Chinese graf, dat zij van een Hol tot een Huis maakte, en aan
haar gesprekken met Man. Merk op dat het graf leeg was totdat
Tjoek er kwam. Maar zie 66k dat het graf symbool was van de
Moederschoot. Dasir voelde Man zich veilig en van daar uit
ondernam hij zijn jachttochten. Maar daar hadden tevens plaats
'die eindeloze twisten over het doden van dieren. Terwijl hij
aanvankelijk – toen Tjoek er nog niet was – alleen maar doodde wat
hij eten moest om te leven. Maar nu tienmaal zoveel moest doden
om dit bestaan te betalen en te sparen voor de toekomst. En dat was
haar fout en flak fout alleen.' Omdat het hier ging om het bestaan
zoals zij zich dat voorstelde en om de toekomst zoals zij zich die
gedacht had.
Ik moet er ook aan denken dat Tjoek – als zoveel vrouwen in hun
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onbegrip en liefde – de fatale fout maakt te denken dat Man veilig
zal zijn, thuis zal komen en voorgoed aan haar zal toebehoren als
het legendarische everzwijn eenmaal is gedood. Tjoek gaat daarbij
zover, zoals wij weten, dat zij zelfs meent Si Badak zelf te kunnen
doden, met het geweer van Man dat eens aan de andere jager Elmo
Wyatt had toebehoord. En we kennen het eind: de schim van Man
ziet zij voor Si Badak aan (zo leken die beide op elkaar, of waren ze
een??) en het is daardoor Man die ze doodt.
Daarna, thuis gekomen, 'rolde ze zich op in haar bed, de armen
geslagen om de opgetrokken knieen, waartegen het hoofd leunde
(de houding van een ongeboren kind in de baarmoeder) ... inslapend in de veilige schoot van het Verdriet'. De Man kan waarschijnlijk niet zonder De Vrouw, zelfs al begrijpt zij hem vaak niet en kan
zij hem niet altijd volgen als hij op Jacht gaat, maar De Vrouw
zonder De Man is als een ongeboren kind. Die beiden, ieder voor
zich de wereld en het leven ziende in een ander perspectief, hebben
elkaar nodig. De een is niet belangrijker dan de ander, geen van
beiden hebben ze volkomen gelijk, ze zijn complementair, ze
dienen elkaar 'in evenwicht' te houden. Want eerst dan krijgen ze
hun wezenlijke functie. Zoals in het bekende Yin- en-Yangsymbool
twee 'visjes' van precies dezelfde grootte elkaar 'in evenwicht'
houden en samen een cirkel vormen, of ook wel een wiel, het &lige
dat in staat is de mensheid voort te rollen naar De Toekomst, de enig
wezenlijke Toekomst.
Tot slot nog dit: in mijn opstel wek ik misschien de indruk alsof Man
de Jager alleen door Tjoek de Vrouw verhinderd wordt op een
'gerechtvaardigde' manier te jagen. Maar er zijn ook anderen in zijn
omgeving en ook onpersoonlijke krachten die hem dit verhinderen.
Vooral de 'mestizos' van Latijns-Amerika hebben Vincent Mahieu veel bezig gehouden, zoals onder andere blijkt uit verschillende van zijn bijdragen in het Indische tijdschrift Orientatie (nov. 1947jan. 1954). Hij was zich bewust van een grote affiniteit met
Latijnsamerikaanse schrijvers die ik met hem deel en die ik altijd
heel goed heb kunnen navoelen. Vooral is dit het geval met
betrekking tot het begrip 'soledad'. Dit is overigens niet uitsluitend
op 'mestizos' van toepassing, zoals Mahieu soms wat te gemakkelijk
suggereerde.
'Soledad' wordt vaak, niet helemaal juist, vertaald met 'solitude'
of, nog slechter, met 'eenzaamheid'. Een aspect ervan is de
eenzaamheid van de Jacht zelf, met de zwijgende en – voor wie
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weet te luisteren – tegelijk sprekende Natuur om je heen en de
voorlopig nog onzichtbare en bewegende Prooi (die eigenlijk een
projectie van de Jager zelf is). Maar belangrijker is misschien een
tweede aspect, namelijk het onbegrip in je maatschappelijke omgeving (dat onderhouden en versterkt wordt door de dominerende
cultuur) voor wat je ertoe brengt juist claarop en zó te jagen. Ja,
waarom je iiberhaupt jagen moet.
In de wereld van vandaag heeft 'soledad' vooral te maken met die
Moloch westerse cultuur, waaraan wij allemaal zoveel te danken
hebben en die tegelijk zoveel van haar universalistische beloften
aan de Mensheid niet inlost (e) . Daarentegen wel anderen – waaronder Latijns-Amerikanen – verhindert te worden wat zij zouden
moeten zijn. Namelijk Hele Mensen in plaats van een soort
imitatie-Europeanen.
Wie 'soledad' begrepen heeft als Vincent Mahieu (en ik), die kent
de 'alienation', de vervreemding, niet alleen van onze 'roots' maar
van de kern van ons bestaan, onze existentie. Het is een heel diepe
pijn en een soms machteloos makend verdriet die je daarbij
ondervindt. Maar omdat het niet 'flink' lijkt, voedt alles ons op
daaraan niet toe te geven. We compenseren het vaak door vormen
van 'macho'-gedrag. Indische mannen kunnen daar een eigen
variant van vertonen. Maar deze mannen behoren juist niet tot het
gilde van jagers. Velen ontkennen hun 'soledad', leggen zich erbij
neer of geven zich gewonnen. De Jager is hij die zijn 'soledad' onder
ogen ziet en er probeert uit te breken. 'Soledad' is dat wat gevoeld
wordt door hen die, in het besef van hun geschiedenis en van hun
individuele eigenheid, reiken naar het universele maar in de wereld
te spoedig op grenzen stoten. En het is bier, dat een laatste
verhaalbeeld bij Vincent Mahieu begrijpelijk wordt.
Het is de passage waarin Man eerst het achteroverliggende
Christusbeeld loshakt van zijn grootvaders graf alvorens naar Het
Grote Kerkhof en Het Grote Moeras te gaan om Man de Jager te
worden. Het is de werkelijkheid van 'een kapot beeldje zonder
waarde' die voor Man veel minder pijnlijk is dan de gedachte aan
Christendom en Christenheid gesymboliseerd door een roerloze
Christus in een marmeren blok op een graf: 'reddeloos verloren en
beroofd van de mogelijkheid tot wederopstanding'.
Het doet mij denken aan die te snel vergeten uitspraak van die
vroeger beroemde Aziatische Christen, Kagawa. Het Westen moest
bedenken, zei hij, dat het beter geen zending aan vreemde volken
kan bedrijven alvorens het eigen yolk te hebben bekeerd. Hij had het
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over christelijke waarden; maar is het met die andere westerse
waarden die 'universeel' heten te zijn eigenlijk zoveel anders
gesteld? Dreigen ook die niet vaak te verworden tot marmeren
beelden op een Westers Graf? Het zal altijd weer nodig zijn door
hakken de universele beelden los te maken van het koude,
levenloze marmer. Eerst dan kan de Grote Jacht beginnen. —
Cleintuar, G.L. werd te Tandjoeng Pandan, Billiton, geboren in 1924.
Ouders van beide zijden Indisch. Kwam in 1946 voor de eerste maal naar
Nederland. Studie economie te Rotterdam. Schreef behalve een omvangrijke studie over de geschiedenis van de afsluiting en droogmaking van de
Zuiderzee, verschillende artikelen en essays over de positie van de Indische
Nederlanders. Bestuurslid van verschillende Indische verenigingen en
organisaties.
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Oproepen
Voor mijn onderzoek naar het culturele leven in Batavia/Jakarta ben ik op
zoek naar mensen die in het bezit zijn van foto's van de Bataviasche
Schouwburg (ook wel: stadsschouwburg, komediegebouw, gedung komidi, nu gedung keseniaan Jakarta genoemd) gelegen bij de Pasar Baru, het
kunstkringgebouw (nu kantor imigrasi, J1. Tengku Umar), de planten- en
dierentuin (nu TIM, Cikini) en die in het bezit zijn van foto's van toneel- en
muziekopvoeringen, zowel op bovengenoemde lokaties opgevoerd als ook
in particuliere kring. Verder ben ik op zoek naar programmaboekjes,
aankondigingen, toegangsbewijzen etc., maar vooral zou ik graag in
contact komen met mensen die actief hebben deelgenomen aan het
culturele leven in Batavia (van voor en vlak na W.O. II) of personen die er
iets over kunnen vertellen (bijv. als toeschouwer). Alle reacties welkom.
M. Bellen, Vakgroep Zuidoost-Azie, Postbus 9515, 2300 RA Leiden,
071-272115 (na 18.00 uur 071-175991).
***
Voor een onderzoek naar de geschiedenis van Padang in de twintigste
eeuw zoek ik mensen die Padang uit eigen ervaring kennen en over die
stall kunnen vertellen. Tevens zoek ik reisverhalen en romans die in
Padang spelen; wie kan mij wijzen op nuttige titels?
Voor reacties of vragen kunt u terecht bij: drs. F. Colombijn, Centrum
voor Niet-Westerse Studies, Rijksuniversiteit Leiden, Van Wijkplaats 2,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden, tel. 071-272171, 071-272172 of 071133087.

Mededeling
Ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. D. de Moulin organiseert
het Instituut voor Geschiedenis der Geneeskunde van de Katholieke
Universiteit te Nijmegen op zaterdag 30 september 1989 een landelijk
symposium over: Nederlandse geneeskunde in de Indische archipel, 1816-1942.
Dit symposium zal plaats vinden te Nijmegen. Deelnemingskosten bedragen f 50,00 per persoon, inclusief lunch en een verslagboek met de teksten
van de voordrachten. Entreeprijs studenten f 25,00 (exclusief verslagboek).
Voor nadere bijzonderheden, aanmeldingsformulieren etc. wende men
zich tot het secretariaat van het Instituut voor Geschiedenis der Geneeskunde, Geert Grooteplein Noord 9, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen, tel.
080-513359. Sluitingsdatum inschrijving: 1 juli 1989.
95

Aankondiging
Vrijdag 15 september a.s. organiseert de Werkgroep IndischNederlandse Letterkunde in samenwerking met Societeit De
Burcht to Leiden een speciale lezingenavond. Gesproken zal
worden door Hella Haasse.
In het derde nummer van Indische Letteren, dat begin september
verschijnt, worden plaats en aanvangsuur van de lezing
bekend gemaakt.

96

Indische

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

Drukwerkverzorging: Grafaria, Leiden

jlndische
Letteren

V i e r d e j a a r g a n g / n u m m e r 3 / s e p t e m b e r 1989

I
L

ndische

etteren

Documentatieblad van de
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
Onder auspicien van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden

Redactie:
Reggie Baay
Joop van den Berg
Frits Jaquet
Rob Nieuwenhuys
Gerard Termorshuizen
Peter van Zonneveld
Redactiesecretariaat
Reggie Baay
Praam 27
2377 BW Oude Wetering
Uitgever
Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde

ISSN 0920-6949
Niets uit deze uitgave mag worden
gereproduceerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestem ming van de uitgever.

Aanwijzingen voor de auteurs
Bijdragen voor het tijdschrift gelieve
u op A4 formaat met dubbele regelafstand en met brede marge in tweevoud te zenden aan het redactiesecretariaat.

Inhoud
Rudy Cornets de Groot: Speenhoff en Indie
Joop van den Berg: Het 'Indische' werk van tekenaar
Johan Braakensiek
Frits Jaquet: Oliviers reizen.
Aantekeningen van een non-conformist
Uitnodiging

97
116
127

144

Foto omslag: Een spotprent van Johan Braakensiek, daterend uit 1916, die
– waarschijnlijk onder de druk van de eerste wereldoorlog – een beroep doet op
het Nederlandse yolk de 'gordel van smaragd' op waarde te schatten.

Speenhoff en Indie
RUDY CORNETS DE GROOT

Toen Speenhoff in 1929 naar Indie kwam, was hij zestig jaar. We
zijn intussen zestig jaar verder, en nu heb ik de leeftijd die hij
bereikte op de dag van de instorting van de New Yorkse beurs. Wie
mijn jaren bij de zijne telt, besluit, dat het honderdtwintig jaar
geleden is, dat hij geboren werd – op 23 oktober 1869.
In de zomer van 1929, nog voor de krach, trail hij voor de leden
van de Hollandse club in New York op. In die snikhete dagen kreeg
hij last van spit en liet zich door het kamermeisje van zijn hotel, 'een
negerin van ruim tweehonderd pond', masseren. 'Ik ben altijd vies
van negerinnen geweest', bekent hij zonder omwegen, 'en ik
meende dat ze onaangenaam riekten, maar toen deze zwarte tante
zo dicht bij mij was [. . .] bemerkte ik dat haar haar en huid en adem
zeer fris roken. Zo kan men zich vergissen.' In 1989 spreekt een
beschaafd mens zo niet meer, maar tot in de jaren zestig en
misschien wel wat later, drukte men zich, zonder aan zijn beschaving te twijfelen, zo uit. Speenhoff was een beschaafd man: hij
erkent dat hij zich niet zonder vooroordeel aan het kamermeisje
had toevertrouwd. Black is beautiful was geen ontdekking van die
tijd, al verzamelde de hele wereld Afrikaanse maskers en beeldjes,
omdat Picasso dat ook had gedaan. Maar met de vormen van Afrika
kreeg je niet meteen het begrip voor de geest achter die vormen
mee. Voor Speenhoff was het kamermeisje zwart, anders dan hij:
een vreemde – en vreemden accepteerde je niet zonder tegenstribbelen, zoals de Indo's, lang geleden, ook wel eens in hun en ons
vaderland hebben ondervonden. Maar als Speenhoff dit zo voelde,
met die negerin – en hij voelde het zo – wat had hij dan in dat
vreemde Indie te zoeken?
Mijn verhaal 'Speenhoff en Indie' behelst meer dan dat ene jaar
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dat de dichter zijn rondreis door de Indische archipel maakte. Bij
een samengesteld thema moet je vaak, voor je de samenhang tussen
beide toont, de componenten eerst afzonderlijk bezien. In de eerste
plaats was Speenhoff een Hollander, zoals men toen zei; daar moet ik
het dan ook eerst over hebben. Voor weinig Hollanders is het
Nederlanderschap i van zo doorslaggevende betekenis geweest als
voor deze bohemien. Wie was die Hollander? Waar kende men hem
aan? Waarom kwam hij naar Indie, juist in dat jaar? Hoe zag Indie er
toen uit? Welke sporen liet hij er achter? Deze vragen beheersen in
hoofdzaak mijn thema.
lic ben blij dat ik leef, ik ben blij dat ik niet alleen leef, maar dat er
ontelbaar veel mensen met mij leven; hoe meer hoe liever, als het
maar Hollanders zijn die Hollands spreken en in Holland wonen.
Holland is voor mij het middelpunt van de wereld', 2 zei hij. Maar
wat kwam er van dat gevoel in Brussel over, in Indie of Zuid-Afrika?
Op de fraterschool in Padang (Sumatra), leerden wij een paar liedjes
van Speenhoff op wijsjes van Speenhoff. Liedjes, die even uitgelegd
moesten worden voor ze werkten, want onder de klapperbomen
langs het strand liep geen schutterij en er dreef ook geen speelgoedscheepje onder de zomerzon in een al to verlaten poldersloot. Ik was
een schooljongen van zeven, misschien acht jaar oud; van Holland
wist ik niets of zo goed als niets, maar ik was heel ontvankelijk voor
het sentiment dat uit zijn liedjes sprak. Hollanders moeten dat
gevoel veel sterker hebben gehad dan ik. 'Vooral in het buitenland,
wanneer ik op de gramofoon of door de radio zijn stem hoorde,
werd ik onmiddellijk meegesleept. Dat was [. . .] de atmosfeer van
Holland, die om Speenhoff en zijn werk heen hangt', schrijft
Greshoff. En: 'Als men Speenhoff nog eens wil lezen, of, nog beter,
op een plaat horen, [moet men] in Nederland en liefst in Rotterdam
zijn. Dit werk is zo volledig doordrongen door de tijd en het land
waarin het ontstond, dat het onwezenlijk wordt in een wijde
bergwereld (als die bij Harrysmith, Zuid-Afrika) die tot de Drakensbergen Oploopt en waar van alles waarover Speenhoff zong en
schreef niets hoegenaamd bekend is.' Maar vergelijk Zuid-Afrika
eens met Sumatra, Harrysmith en de Drakensbergen met Padang en
de Boekit Barisan: allebei zijn het 'wijde bergwerelden'. Maar er is
dit verschil: in Indie hadden planters, bestuursambtenaren, onderwijzers, kolonialen en een enkele journalist Speenhoff in de geest
met zich meegenomen – en Holland daarbij. Ook door hen werd
Indie een Holland in de tropen en vooral in de buitengewesten, was
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er geen toean belanda, 'die niet trachtte de schimmen van heimwee
en eenzaamheid te verjagen met het lets te luid zingen van
Speenhoffliedjes, die ze nog van vroeger kenden. Deze mensen
hadden [. . .] twee vaderlanden verloren: het oude, en het nieuwe
dat nooit het hunne zou zijn' (A. de Haas).
De Speenhoffs stammen uit Duitsland. In 1770 vestigde een
makelaar in koffie en thee, zich aan de Spaansekade 3in Rotterdam.
Hij bracht zijn zaak tot grote bloei en werd de stamvader van de
Hollandse tak. Speenhoff vertelde graag, dat hij in dat huffs aan de
Spaansekade was geboren: dat was gelogen. Hij werd in een
arbeidersbuurt geboren uit de verhouding van vader Speenhoff
met Magdalena de Graaf, een katholiek meisje. Pas toen die vader in
Krimpen aan de Lek een fabriek begon in ketelbekleding, naar een
door zijn oom gevonden procede, trouwde hij met de moeder van
zijn kinderen: een zoontje Jacobus Hendrikus, en het pas geboren
dochtertje Wienanda, en vestigde zich in het herenhuis naast de
fabriek. Krimpen was een plaats van scheepsbouwers – mensen van
stand, mensen met geld en kapsones, en, net als vader Speenhoff,
mensen van de hervormde kerk – dus beslist geen oord waar een in
oorsprong ongehuwde moeder van katholieke en nederige afkomst
zich thuis zou voelen of welkom was. Speenhoff zwijgt over haar en
daardoor maakt zijn moeder op ons een wat mysterieuze4 indruk.
Maar aan een gevallen meisje uit die tijd is natuurlijk niets
mysterieus: het gezin ging er jarenlang over de tong. Krimpen gaf
aan Abraham Kuypers leer, dat een calvinistisch yolk geen enkele
reden had om de schouwburg te bezoeken, aangezien het zich bij
voorkeur verdiepte 'in het drama, zo komisch als tragisch, van het
huiselijk leven', een eigen uitleg. Krimpen werd Speenhoffs toneelschool daardoor en de Krimpenaren vormden zijn eerste publiek.
Dat begon in het eerste schooljaar al, toen hij liet merken niet
geplaagd te willen worden om het lintje, dat hij in zijn blonde
krullen droeg. Hij groeide uit tot een stoere jongen – kerngezond en
groot van stuk.
Van de religieuze opvoeding van zijn kinderen maakte vader
Speenhoff geen probleem. Ze werden opgevoed in het geloof van
hun moeder. Het tekent de verhouding tussen de ouders, dat de
zoon de katholieke c in zijn naam Jacobus droeg en de protestantse k
in zijn naam Hendrikus. Hij groeide binnens- en buitenshuis onder
ingewikkelde omstandigheden op, waarbij veel moest worden
verzwegen en verzonnen. Zo leerde hij van jongsaf aan zich
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Het l Geillustreerd dagboek van J.H. Speenhoff' (4 december 1926), een humoristisch weekblad geredigeerd en veelal volgeschreven door Speenhoff zelf.
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enerzijds aan conventies en sociale controle niet al te zeer te storen
en ze anderzijds juist ernstig in zijn berekeningen op te nemen. Hij
volgde een wijze van leven, die zijn empatisch vermogen voedde,
maar ook zijn vluchtigheid, zijn tolerantie, maar ook zijn weifelachtigheid, zijn fantasie, maar niet zijn liefde voor de waarheid.
Speenhoff bezat de gave om van alle dingen de keerzijde te zien,
maar miste het karakter om aan overmacht het hoofd te bieden. Hij
woei met alle winden mee. Bij een temperament als dat van hem,
zijn de hartstochten naast elkaar komen te liggen, zonder voor of
tegen elkaar te zijn. Hij was niet wraakzuchtig, en tegenslag had
hem geleerd zich aan te passen. Hij werd geen satiricus. Hij toonde
nooit het schrijnende contrast tussen werkelijkheid en ideaal. Hij
was geen strijder. Maar net als de calvinist in de stiji van Abraham
Kuyper, had hij oog voor het intieme en voor het dramatische en
komische daarin, zonder in een kopieerlust des dagelijksen levens
te vervallen. Hij kon verrukkelijk overdrijven op een manier, die
niet aan overdrijven deed denken. Hij ontleende het drama zelden
of nooit aan de grote wereld van geld en politiek, maar steevast aan
die kleine van de kleine luyden, die per slot van rekening altijd de
klos zijn van politiek en geld. Hij is nu eenmaal geen politicus, maar
iemand, die met de mensen en hun lotswisseling is begaan. 'Nu is hij
rechts, dan is hij centrum, dan weer links', werd van hem gezegd.
Maar hij vatte zijn kijk op de wereld en op zichzelf kernachtig samen
in zijn lijfspreuk 't Is anders. In de strijd om het bestaan was hij een
kameleon. Hij wist dat elk begrip zijn tegenstelling in zich droeg. 'Hij
was niet een man. Hij was een etui met mannen. Er zat van alles in'
(Greshoff). Hij kon zich in zijn poezie in iedereen invoelen, zich met
iedereen vereenzelvigen. Met minnaars, soldaten, schooiers, rechters, matrozen, regenten, meneren, dienders, studenten, winkelbediendes, nietsnutten en Indische gasten. Niemand was onbereikbaar voor hem. Hij bezat een bijzondere belangstelling voor kleine
mensen, die het liefst verscholen woonden. Zijn moeder was zo'n
vrouw, R.K., uit een arbeiderswijk in Rotterdam. Toch werd hij
daardoor niet een vrouw. Hij was een boodschappentas met
vrouwen. Huisvrouwen, winkelmeisjes, verlaten meisjes, verliefde
meiden, keukenmeiden, lichte meiden, moeders en mevrouwen. In
tal van liedjes bezingt Speenhoff de moeder in al haar gedaanten:
gehuwde, ongehuwde, vernederde, mishandelde, zieke en verlaten
moeders, maar moeders, die geen van allen van hun kind waren
vervreemd. Hoe moet men Speenhoffs genegenheid voor zulke
moeders anders verklaren dan uit zijn genegenheid voor zijn eigen,
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door de dorpsgemeenschap verstoten en verguisde moeder? Zonder
notie van dat gevoel kan men, geloof ik, Speenhoffs drang tot een
desnoods snel voorbijgaande vereenzelviging met alles en met
iedereen niet doorzien. Er bestaat een begrijpelijke en harmonieuze
verhouding tussen dat gevoel en dit effect. Natuurlijk voelde hij zich
met haar verbonden. En omdat zij onder tal van vrouwen en
mannen haar lotgenoten had, kon hij zich ook vereenzelvigen met
hen. Het verdriet en plezier van zijn omgeving is zijn verdriet en
plezier, en het is dit al, lang voor men er de naam 'medelijden' of
'joie de vivre' voor heeft kunnen vinden en daar een deugd in heeft
herkend. Gevoel is helaas een vluchtig iets. 't Is anders, 't is telkens
anders. Dat wisselen van gezicht, dat veranderen van licht en kleur,
die omslag van pro naar contra en omgekeerd, heeft te maken met
het sceptische, lichtelijk ircnische en egocentrische karakter van
zijn lijfspreuk en wie niet gelooft dat het bewustzijn een creatie is
van de taal, moet die stelling maar omkeren. Vast staat, dat dichters
als hij open staan voor alle ideeen, alle houdingen, alle mensen.
Maar ze sluiten die niet in. Het moet niet te warm worden tussen
zulke dichters en hun alter ego. Zo'n dichter moet zijn aandacht van
het object terug kunnen trekken. En Speenhoff trekt het terug.
Zodra de schooier in hem gestalte begint aan te nemen, roept hij
eenvoudig diens tegenpool, de rechter, op en herstelt zo het
evenwicht. Beide elkaar bestrijdende principes vindt hij, naast en
tussen de honderd andere tegenstrijdigheden, in zijn ik terug. Dat is
nagenoeg de grondslag van zijn poezie — dit spel van krachten die
automatisch hun tegenkrachten oproepen. Een antithetisch talent.
Steeds is er naast een stem een tegenstem, een zoeken naar
evenwicht. Zijn gedicht is van twee principes opgebouwd, zijn
gedicht is een 'dialogue interieue, en soms een soort van fuga.
Wanneer hij eens een moord begaat
's Nacht op de straat,
dan zal zo'n daad
hem heerlijk strelen.
Hij slaat dan zo maar iemand flood.
In zielenood
geeft hij de stoot,
niet om te stelen.
En als de rechter hem betreurt,
dan lacht hij even en hij kleurt.
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Men ziet gemakkelijk dat er twee niveaus van denken zijn: dat van

De schooier, zoals dit liedje heet, en dat van de rechter. Wat de een
voor een weldaad houdt, is voor de ander een moord, wat de een
groot vindt, vindt de ander klein en beiden schamen zich dood voor
elkaar en snappen niets van elkaar. Speenhoff observeert dat en
spreekt zich verder niet uit. Het evenwicht is er in de schalen 'als .. .
dan . . .' tot twee keer toe precies afgemeten en voor hem is dat
genoeg. Misschien is er zelfs niets gebeurd, misschien is de hele
voorstelling maar verbeelding, dient het gedicht als meditatiesymbool voor de luisteraar, wiens sympathie naar de schooier getrokken worth, hoewel hij zich met heel zijn verstand daartegen verzet.
Met liedjes van dit karakter oogstte Speenhoff veel succes. Zijn
debuut in de laatste dagen van het jaar 1902, in Tivoli (Rotterdam),
begon meteen al met een hoogtepunt. De in de vrijwel lege zaal
aanwezige journalisten prezen hem in hun kraut regelrecht de
hemel in.' Maar in juni 1903 moest de bereden politie van
Rotterdam bij het Circus Variete het massaal opgekomen publiek in
bedwang houden – zo'n sensatie was hij men. Dat kwam minder
door de bijzondere kwaliteit van zijn poezie dan door de kwalijke
reputatie van zijn liedjes, die men toch wel scabreus of 'eerder
zedeloos dan onzedelijk'° vond. In datzelfde jaar werden een paar
van zijn gedichten in de Jan ten Brink opgenomen en kwam zijn
eerste bundel liedjes uit. Slagersjongens zongen ze luidkeels op
straat, en studenten, journalisten, kunstenaars, artsen en hun
liefjes 7 – 'het elitairste en mode-gevoeligste deel van Nederland' –
juichten Speenhoff toe. Hij ontpopte zich als Hollands Bohemien en
Mari Brusse noemde Rotterdam 'het Montmartre aan de Maas'.
Maar een pastoor beschreef Speenhoffs eerste bundeltje Liedjes
wijzen en prentjes (1903), als 'café-chantant-literatuur van de Rotterdamse Zandstraat', de hoerenbuurt, waar Speenhoff graag kwam.
Behalve Speenhoff voelde ook Willem Walraven zich in dat
Rotterdam van het fin de siecle thuis. In een enkel artikel in de
Indische Courant, maar vooral in brieven, herinnert hij ons aan die
jaren in Rotterdam, die 'misschien de gelukkigste tijd van zijn leven
[zijn] geweest, toen hij als jongen van twintig of even daarboven,
het socialisme leerde kennen, toen hij werd opgenomen, niet alleen
in de sfeer van de letterkunde, maar ook in die van de opera, het
cabaret en het café' (Rob Nieuwenhuys). Hij bezocht Speenhoffs
optredens in Tivoli of het Circus-Variete, kwam in dezelfde café's als
hij – Boneski en Suisse – en keek er dezelfde Europese bladen in:
Simplicissimus, l'Asiette au beurre, Jugend en Gil Blas. Rond de
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eeuwwisseling bepaalde 'een soort boheme-gevoel de artistieke en
studentikoze mode'. Puccini's opera, La Boheme, 8 (1896) was ongehoord populair evenals de litho's van Toulouse-Lautrec, die ook nu
nog iedereen kent, en waarop hij de can-can, Aristide Bruant en
Jane Avril had uitgebeeld. Dit Rotterdam van omstreeks 1905 riep
Walraven zich voor de geest in De Indische Courant toen Speenhoff
eind 1929 naar Indie kwam. Hij was aan de late kant met zijn nogal
nostalgische reactie (die merkwaardig genoeg actueel is gebleven tot
op de huidige dag). 9 ben niet naar Speenhoff gaan luisteren,
omdat ik niet durfde', schrijft hij. 'Ik heb hem te goed gekend in
mijn jeugd en ik heb hem teveel bewonderd om het gevaar te lopen
hem te zien glimlachen tegen ieder, die hem betaalt of bevoordeelt.
Speenhoff, die altijd maar klaar staat een liedje te fabriceren op
alles. Op gasfornuizen en politieke partijen, op hotels, waar de
rijsttafel goed is, en op de overwinnende voetbalclub van het
ogenblik. Die Speenhoff lijkt mij angstig om aan te zien.' Hij was
teleurgesteld in Speenhoffs dichterschap, dat aanvankelijk zo rijk
aan menselijke aanleidingen, doordrenkt van medelijden leek. Het
temperament van Speenhoff was aan het zijne niet ongelijk. De
sociaal-democraat Walraven had zijn hoop op de dichter gevestigd.
Maar misschien vergisten de sociaal-democraten zich in Speenhoff,
misschien misleidde hij-hun instinct. Onder zijn personages vinden
we immers niet de man of de vrouw uit de straat, maar de solitair,
die nogal weerloos is, en die het liefst onopgemerkt leeft en daarom
in de massa het best gedijt. Zoals Walraven in Rotterdam of in Indie,
zoals de provinciaal, verloren in de grote stad, snakt naar een klein
berichtje van thuis, zo keek in die dagen de elite uit naar een teken
van leven uit de sfeer van de randgroepen van toen. Daar stak niet
altijd een marxistisch of sociaal-democratisch sentiment achter: dat
verlangen werd later zelfs geperverteerd, en kwam in de reuk van
het fascisme te staan. 1 ° Maar onmiskenbaar was er bij de top van de
maatschappelijke pyramide sympathie voor de persoonlijkheden
uit de basis daarvan. Misschien heeft dat niets met mode te maken
en alles met een heimwee naar een primitief leven of met de wens
doeleinden na te jagen, die eerder plezierig dan nuttig zijn. Speenhoff belichaamde dat onbestemde verlangen en gaf er op alle
mogelijke manieren gestalte aan, tot groot verdriet van heel wat
Roomse moralisten. In 1906, toen hij juist met Nap de la Mar Het
vrije toneel" had opgericht, werd hij door de katholieke censuur
getroffen: hij mocht in Helmond in het openbaar niet meer
optreden. Het vrije toneel kwam toen op de ongelukkige gedachte
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de burgemeester van Helmond in een stuk, Zijn Edelachtbare, voor
gek te zetten. Het stuk werd vele honderden malen gespeeld en het
bracht zoveel geld op, dat het Speenhoff en De la Mar 'in een niet
altijd verantwoorde roes bracht. Ze reden in equipages met soms
vier paarden, gebruikten zelfs de geringste aanleiding om de
champagnekurken te laten knallen en lieten verstek gaan in
uitverkochte zalen, wanneer de stemming aan de bittertafel zodanig was dat ze geen zin hadden de feestvreugde te onderbreken.'
Walraven wijst dit tijdstip aan als het keerpunt in Speenhoffs leven:
'zijn latere relaties met Nap de la Mar en diens toenmalige
medewerkers werkten (allerminst) verheffend op zijn zo teer en
waardevol talent. Meer en meer sloop de tendens in zijn zang, en
slechts nog van tijd tot tijd flikkerde de goddelijke vonk als
vanouds'. De gevolgen bleven niet uit: 'Hij daalde af tot maakwerk
op bestelling, tot reclame-versjes voor gebreide ondergoederen en
portwijn.' In 1908 gingen de twee uit elkaar, en het is in dat jaar, dat
we voor het eerst te Koren krijgen dat Speenhoff, uitkijkend naar
ander werk, aan een rondreis door Indie dacht. 12 'Hij wou wel naar
Indie, maar ziet er stug tegenop. Allereerst daar zijn bijna vierjarige
jongen, een alleraardigst baasje in Holland moet blijven', noteerde
een journalist bij Het Vaderland" in 1908. Hij bleef dus thuis, maakte
zich vrij van de 'reisdirecteuren' (een soort van uitzendbureaus
voor variete-artiesten), en organiseerde zelf zijn eigen tournees
door de provincie. In 1910 schreef hij Onze Indische gasten:
Als verfijnde hovelingen
zo aandachtig en zo moe,
komen ze na jaren werken
mager naar Europa toe.
Om hun levers op te knappen.
Op de hei of aan het strand.
Of 'n kouwe neus te halen
In 't lieve vaderland.
Menigeen die vroeger jaren
door zijn ouders werd geloosd,
komt tot iedereens verbazing
als een prachtmens uit de Oost.
Heel zijn juichende familie
haalt hem aan de stoomboot af.
Jammer maar dat hij zijn ouders
moet gaan groeten aan het graf.
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Meestal zijn hun overjassen
veel te lang of veel te klein
dragen ze gekleurde dassen,
die al uit de mode zijn,
met hun grow fletse ogen
zien ze hier het zaakje aan
net alsof ze weer na jaren
voor hun kinderspeelgoed staan.
Speenhoffs tijdgenoten uit 1910 zagen hier een haarscherp beeld in
van de verlofganger, die, overjassen, dassen en mode sinds lang
ontwend, in 't lieve vaderland door melancholie words overvallen.14
Het gedichtje zit gehaaid in elkaar. In vier regels kadreert hij een
plaatje dat met het volgende, ook in vier regels, door een zekere
tegenstelling verbonden is. Esthetisch beschouwd is er op dit
gedicht weinig aan te merken. Maar wij voelen instinctief aan dat
die 'prachtmens uit de Oost' eerder iets van Coen dan van Multatuli
moet hebben gehad. Wij kunnen er niets aan doen, maar wij krijgen
die woorden zonder ironie niet meer over onze lippen, terwip
Speenhoff en tal van zijn tijdgenoten ze nog met volle overtuiging
konden zeggen. Bovendien voelde Speenhoff voor Multatuli niets
– nu ja, misschien ook ironie. Hij was een schooljongen van zeven,
misschien acht jaar oud, toen hij Multatuli van de Schoonhovense
boot zag komen op het aanleghoofd te Krimpen aan de Lek, waar hij
voor het Nut zou ,komen lezen. 'Ik had mijne ouders over hem
horen spreken', herinnert hij zich, 'als [over] een gevaarlijke
hervormer maar een geniaal man, die zelfs de koning had dUrven
schrijven en die tegen generaals en ministers vrijmoedig was. Die
het geld verachtte en die een hekel had aan kooplieden in koffij en
thee.' Dit klinkt infantiel genoeg om aan te nemen, dat Speenhoff
de ouderlijke woorden levenslang en letterlijk onthouden heeft.
Vooral de bij de koffij gevoegde thee toont de gevoelige plek: de
stamvader der Speenhoffs handelde in die waren. Speenhoff neemt
dan ook afscheid van de beroemde en toen nog niet door Lodewijk
van Deyssel (tijdelijk) verdreven Multatuli met: 'Zijne boeken kan
ik niet aangenaam vinden.'
Toen Walraven in Indie kwam in 1915 was dat een ander land dan
toen Speenhoff er vijftien jaar later kwam. Het Nederlandse gouvernement, dat er naar streefde de bevolking op te heffen tot ongeveer
een gemiddeld Europees beschavingspeil, verzekerde zich daartoe
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van de medewerking van de Indonesische beambtenadel. Zo voegde
het aan de scheidslijnen tussen blank en bruin, totok en Indo, hoog
en laag, die al bestonden, nog deze ene tussen bruin en bruin toe.
Welbeschouwd legde het zo zelf de grondslag voor de scheidslijn
tussen de sana's en de sini's die Soekarno later trekken zou tussen
hen, die meewerkten met de koloniale macht en hen, die naar de
zelfverwerkelijking van Indonesia streefden.
Van deze 'ethische politiek' der Nederlanders beleefde Speenhoff
de laatste stuiptrekkingen, toen hij in India kwam. Want het
klimaat dat in de late jaren twintig onder invloed van onder andere
de ethici in India was ontstaan, was de voorstanders van een
eeuwigdurende Nederlandse koloniale heerschappij in de tropen
absoluut niet naar de zin. Colijn behoorde tot die groep, evenals De
Jonge, nog een olieman, die de toenmalige gouverneur-generaal,
de ethicus De Graeff, in 1931 zou opvolgen. Die groep vond in India
bij de ondernemers een krachtige aanhang. De instelling van de
indologische faculteit, de zogenaamde 'oliefaculteit' te Utrecht
(1925), die met de 'halfzachte' en 'ziekelijke' opleiding te Leiden
moest concurreren, was een eerste teken van het verzet van het
kapitaal tegen de ethische politiek. Er broeide bier lets, maar daar,
aan de andere kant, sloeg de vlam in de pan. In november 1926 brak
de communistische opstand op Java, in januari 1927, die op
Sumatra uit. De Nederlandse koloniale macht sloeg ze zonder
moeite neer, de Nederlandse kolonie schrok zich flood. Een teleurgestelde G.-G. zag zich door de nood der omstandigheden gedwongen tot de inrichting van een interneringsoord in het onherbergzame Boven-Digoel (Nieuw-Guinea), waarheen de 'communistische' opstandelingen zouden worden verbannen. De communistische partij werd verboden, de aanwas van Soekarno's nationalistische partij groeide gestaag. In 1928 haalde Soekarno de noncoOperatiegedachte van Tjipto, zeer tegen diens zin, weer van stal en trok
de scheidslijn tussen de sini's en de sana's. Soekarno voelde niets
voor de Volksraad. Ook Colijn, die zei, dat het Nederlands gezag in
de kolonie 'even hecht gevestigd [was] als de Mont Blanc [. . .] in de
Alpen', toonde zijn afkeer van de Volksraad, toen hij die 'een boom,
voos tot in de wortels' noemde. In 1929 werd de Vaderlandse Club
opgericht, die een scherp optreden tegen de 'extremisten' voorstond. Op 29 december werden alle leiders van de P.N.I., ook
Soekarno, bij verrassing gearresteerd. Op eerste kerstdag 1929 zette
Speenhoff te Kota Radja voet aan wal. Omstreeks die tijd kroop een
baby van bijna tien maanden oud ergens rond in een huis, dat in
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Koos Speenhoff, naar een tekening van Jan Feith.
Sir Henry Deterding, directeur-generaal van de Koningklijke-Shell (op de foto
rechts), de man die het tournee door Indie van Speenhoff in 1930 grotendeels
bekostigde. Deterding is op de foto 23 jaar en nog 'geemployeerde' van de
Nederlandsche Handel Maatschappij. Links zijn boezemvriend C.J.K. van Aalst die
zijn carriere zou eindigen als president van de NHM.
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Bandoeng stond. Er gebeurden dingen in de wereld, waar die
kaalhoofdige zuigeling niets van wist. Waarom nu juist dat jaar, zijn
geboortejaar, en waarom die stad, zijn geboorteplaats en stad van
het proces? Waarom kwam Speenhoff juist toen naar Indie? Heel
simpel: om er geld te verdienen – zo nalef, zo doorzichtig was hij
wel."
In 1928 toen zijn kinderen het huis uit waren en hun grootouders
gestorven, kon Speenhoff eindelijk aan zijn lang gekoesterde droom
toegeven. Maar eigen geld bezat hij niet; het jaar daarvoor was hij
zelfs failliet verklaard. 16 Hij hoopte nu met steun van de kakkineuze
Bond van Nederlandse kunstkringen in Indie de oversteek te
wagen. De Bond wees hem terug, 'omdat we zg. uitgekeken artisten
waren', zou hij later, en niet zonder hoon in zijn trots, de motivatie
van de Bond citeren. Maar voorlopig moest hij van een leuk aanbod
uit Semarang afzien, een aanbod waarmee toch nog een bedrag van
tienduizend gulden eigen geld gemoeid was. Waar moest hij dat
vandaan halen? Hij maakte zijn reis naar New York, kwam terug en
liep in Den Haag bij zijn kapper binnen. Een onbekende bezoeker
die hem aansprak, zei hem bij het scheiden van de zaak: 'U moet
eens naar Indie gaan, Mr. Speenhoff.' Een kleine, grijze heer, een
krachtige zakenman. Dat was Sir Henry Deterding. Als een deus ex
machina kwam Sir Henry Deterding, met wie je volgens Colijn
alleen maar over de opklimmende reeks vrouwen, paarden en olie
kon praten, hem redding brengen uit de nood. Of is het verhaal dat
Deterding hem financieel geholpen heeft, uit Speenhoffs grote
duim gezogen? Hij was tenslotte een groot fantast, hij kon liegen of
het gedrukt stond en Deterding, die op 4 februari 1939 gestorven
was, kon hem niet meer tegenspreken." Maar Speenhoffs biograaf
A. de Haas, die hem vanaf 1915 kende en deel heeft uitgemaakt van
diens ensemble, die hem keer op keer en graag op leugens betrapt,
schrijft de nieuwe kansen die Speenhoff kreeg, volledig aan Deterding toe. Zeker is dat Deterding en Speenhoff elkaar kenden, niet
zeker is, dat Speenhoff liegt. Welk belang zou hij ook dienen met
zo'n leugen? Niet het zijne. Hij bracht in het gebouw van de BPM te
Den Haag een bezoek aan Deterding, die hem, schrijft hij, achter
een bureau vol bankbiljetten ontving. 'Ik vernam dat het de wens
was van de heer Deterding dat ik met mijne vrouw alle B.P.M.-sozen
zou bezoeken: Oost-Java, Oost-Borneo en midden-Sumatra. Ik zou
een aantal voorstellingen bekomen en een zeker bedrag en de reis,
die ik al zo lang had willen ondernemen naar de Oost, werd
mogelijk.' Echt onaannemelijk is, op het detail met de bankbiljetten
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na, de voorstelling van zaken niet. Deterding had in 1894 de
Koninklijke het leven gered, trail bij haar in dienst (1869) en werd
in 1901 directeur van de maatschappij. Zij was in zekere zin een
schepping van hem en lag hem daarom na aan het hart. Hij telde
Colijn, die hem van 1918 tot 1921 tijdelijk als directeur had
vervangen en die in 1928 zijn boek Koloniale vraagstukken van heden
en morgen had gepubliceerd, onder zijn vrienden. Wij weten niet
welke particuliere, welke oliebelangen en welke Colijniale ideeen
Deterding bezig hielden, toen hij met Speenhoff sprak. Als hij
Speenhoff uit eigen portemonnee geholpen heeft – hij was tenslotte
een maecenas of deed in ieder geval alsof: bij zijn aftreden bij de
Koninklijke (in 1937) schonk hij het Rijksmuseum en het Mauritshuis een aantal belangrijke schilderijen – dan ging het nog niet om
een heel hoog bedrag. Speenhoff vierde een in 1927 gemankeerd
zilveren artiestenjubileum, dat hem f 2500 opbracht en voegde er
nog een zilveren bruiloftsfeest en zijn zestigste verjaardag aan toe.
Eenmaal in Indie zou hij op Sumatra van de zoon van Colijn die
naar Holland terugkeerde, tweedehands diens auto overnemen. Op
Java, toen hij goed in de slappe was zat, ruilde hij die weer in voor
een zevenzits-Buick.
Speenhoff kreeg behalve Deterdings good-will ook de politieke
wind mee. In 1930 begon de Europese bevolking in Indie er mee,
meer en meer Hollands en minder, steeds minder 'Indisch' to leven.
Dat jaar is een grenslijn: er voor lag een soort 'tempo doeloe', en
erachter, waar het graf van de 'ethische politiek' werd gedolven,
stond de wieg van de Vaderlandse Club. En bestond er een groter
vaderlander, een Hollander, nog Hollandser dan Speenhoff? Leo
Lezer, een bekende en vreedzame boekhandelaar in Bandoeng, en
beslist geen aanhanger van de Vaderlandse Club, had in 1923 toen
die club nog lang niet bestond en Speenhoff in Indie verwacht werd,
al in diens eigen trant geschreven:
Schilder ons het Hollands leven
Zoals jij alleen het kan.18
Als Speenhoff zou gaan, op zijn verzoek, zou Deterding dan zuinig
zijn? Speenhoff zou, zonder dat hij dat zelf zo direct in de gaten had,
de lucht wat zuiveren, de Hollanders een hart onder de riem steken.
Wat, zou men ongetwijfeld denken, trekt de kruitdamp op? Breekt
het zonnetje door? Dat werd van hem verwacht en dat zou hij
geven, nog voor men erom vroeg.
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De dochter nam niet alleen Cesarine mee, maar ook zijn dochter,
naamgenote van zijn vrouw, en beperkte door vier optredens aan
boord van de Sibajak de kosten van zijn reis. Een klein, goedkoop
ensemble, dat door hem op de gitaar werd begeleid, begon aan een
wonderbaarlijke tournee: zijn Indische tijd werd zijn 'derde grote
stijging'. 19 In korte tijd maakte hij zich, zoals de Europese gemeenschap trouwens van elke nieuweling uit Nederland verwachtte, een
groot aantal Maleise woorden eigen, die hij in een aantal splinternieuwe liedjes verwerkte. 'Hij bewees daarmee dat hij geen man
was die voor een onderschat en niet oververwend publiek op de
'beaux restes' van een roemvol verleden teerde, [maar] een scheppend kunstenaar die nog lang niet aan het eind van zijn latijn was'
(De Haas). In Holland waren zijn personages vaak kleine, weerloze,
getreiterde mensen.
Mevrouw, ik heb je liever laten zitten
Omdat je niks van me verdragen kan.
Den helen dag dat drijverige vitten,
Daar werd ik veels to tegenstrijdig van.20
schrijft een keukenmeid in de woorden van Speenhoff aan haar
mevrouw. Toen de meisjes en jongens van dit kaliber door hun
ouders in Indie werden geloosd, namen zij de zeden die in Europa
opgeld deden, met zich mee, koeioneerden op hun beurt de
ondergeschikten in Indie: de djongos en de baboe – en kwamen bij
terugkeer 'als een prachtmens uit de Oost'. Speenhoff heeft voor de
outsider altijd het juiste gevoel gehad. Berustte dit gevoel alleen
maar op verwantschap – verwantschap met de lotgenoten van zijn
moeder? Speenhoff was niet solidair met de (Indonesische) underdog, en keerde zich zelfs tegen hem. Hij kritiseerde de evolutie van
de Hollandse verschoppeling tot held of heldin niet, maar bezong en
ondersteunde haar en daar is zijn succes in Indie op gebaseerd.
Omdat zijn gevoel niet in zijn denken was opgenomen, bleef het
oppervlakkig, veranderlijk en bewegelijk. 'Ik heb voorgoed voor het
talent gekozen, desnoods dan bij een volkomen minderwaardige
persoonlijkheid', zei Vestdijk toen hij de artsenij eraan gaf. Speenhoff, enkele jaren eerder, deed niet alleen die keus, maar vervulde
ook de zo bijkomstige voorwaarde. Dat ontnam aan zijn leven de
charme.
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Als men hier als baar of sinkee
Zich wat vriendelijk gedraagt
Dan verstaat geen djongos Hollands
Als je hem iets netjes vraagt
Tida . . . bitjara . . . Malajoe21
Zeef je uit het woordenboek
En als antwoord boor je altijd
Na gepeuter en gezoek:
Tida ada, tida maoe. Tida bisa, tida taoe22
Maar als ze je nodig hebben
Voor wat voorschot op hun loon
Ja . . . dan gaan ze . . . omong blanda23
En ze antwoorden gewoon
Met een ringgit in je handen
Zijn ze al hun domheid kwijt
Als je zegt: loop naar de kilat24
Zijn ze dadelijk bereid:
Saja ada, saja maoe, saja bisa, saja taoe.25
De Indonesier kwam er niet aan te pas. Alles draaide om Holland.
Holland was alles in Indie, Holland betekende alles in en voor Indie.
Het vaderland, de koningin, het kapitaal en het eigen ik waren de
eerste zorgen van de Hollander in Indie. 'Ons optreden voor de
Gouverneur-Generaal en het publiek op Weltevreden en Buitenzorg was een daverend succes', vertelt hij. 'Voorstellingen van
zevenhonderdvijftig tot tweeduizend gulden kwamen voor [. . .] en
ik ging maar elke morgen naar de N.H.M. om mijne duiten te
bergen.' Zodra hij de leus 'Indie los van Holland' hoorde, kreeg hij
de smaak te pakken en gaf hij graag zijn medewerking aan de
verrichting van lets groots onder de palmen. Zo zag hij de sfeer op
koninginnedag, 1930: 'De hele dag door was er door de Europeanen
al oranje met een klont geproefd en de vreugde was groot.
Vaderlandse liederen en Koentjibier. Sateetjes en vruchten. Paitjes
en rode wijn.' En hij voegt eraan toe: 'Al dat geklets van die dames
en heren van Indie-los-van-Holland is leugen. De planter is geen
drinker en geen zedeloos monster. De Nederlander in Indie is de
Hollander op zijn best.' Speenhoff sprak uitsluitend tot het hart van
zijn landgenoten en tot dat van vele Indo's die zich met de
Nederlanders identificeerden. Voor alle anderen bleef hij een
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vreemde. Zij zochten hun hell bij zijn concurrent, de Komedie
Stamboel, met de grote ster Miss Riboet, 26 een struise vrouw met
een overweldigend geluid. De Komedie met haar eigenaardige
mengvorm van opera, cabaret, komedie, improvisatie, geschreeuw
en vrolijke, ordinaire, schuine grappen, sprak Indonesiers, Chinezen en Indo's gelijkelijk aan en maar heel, heel weinig Nederlanders. Sommigen zagen de tegenstelling tussen Miss Riboet en
Speenhoff en kozen voor haar, zoals mijn ouders. Maar die zaten
toen ook niet bij de fraters uit Holland op school, zoals ik.
Een van de eerste boeken die ik me na aankomst in Nederland, in
1946 aanschafte, heette De beste gedichten van J.H. Speenhoff27 . Hij
was tenslotte mijn eerste dichter. Vier jaar later leerde ik uit een
opstel over Speenhoff dat hij zich gedurende de bezettingstijd
'verachtelijk gedragen' had. Greshoff, die dat opstel schreef, eindigt
zijn verhaal met de woorden: 'Hij kwam roemloos en armzalig om.
Tot waarschijnlijk [. . .] een volgend geslacht, in weerwil van zijn
menselijk falen, zijn ware wezen en zijn waarde zal ontdekken.'
Toch begint de apologie van Speenhoff niet met dit opstel van
1950, maar twintig jaar eerder met dat krante-artikel van Willem
Walraven. 'Ik ben er zeker van', schreef hij in de Indische courant,
'dat een deel van zijn werk nooit zal worden vergeten en dat zijn
naam zal voortleven, niet in de geschiedenis van het Hollandse of
Indische cabaret, maar in die van de XXste eeuwse letteren. Want
dat is de plaats waar Speenhoff uit kracht van aanleg en neiging
behoort to prijken: en het nageslacht zal hem recht doen. . .'
Voor Walraven was Speenhoff, 'van wie hij honderd en meer
versregels uit het hoofd kende en in wiens trant hij soms ook aan
het rijmen sloeg' (Rob Nieuwenhuys), gedurende enige tijd een
voorbeeld. Toen hij met zijn 'geprepareerde grappen' naar Indie
kwam, was dat enthousiasme bij Walraven allang voorbij. '[. . .] De
echte en oorspronkelijke Speenhoff is voor mij reeds lang dood,
evenals Hildebrand al lang gestorven was, toen Beets nog springlevend was', zei hij. Maar voor hij dit harde oordeel velde, zette hij
in een paar forse streken het volgende, vleiende portret van zijn
eens bewonderde voorbeeld neer: 'In werkelijkheid is deze man
van nature een melancholicus, een stroeve en ernstige figuur,
wiens beste werk een uiterst serieuze ondergrond heeft.' Ik vind
dat, met een volstrekt onmodieus woord, maar ik weet geen beter,
ontroerend. Omdat het zijn vereenzelviging is met de dichter:
omdat dit portret van Speenhoff een zelfportret van Walraven is.

113

Noten
1 'Het bijzondere aan de volksdichter Speenhoff is, dat hij, een geboren
bohemien, toch het Nederlanderschap zo sterk in zich had, dat hij deze zonde
tegen het fatsoen weer bedekte door de geklede jas.' Ter Braak in Het
Vaderland, 1939.
2 Greshoff vond deze uitspraak onder Speenhoffs vroegste werk. J. Greshoff,
Grensgebied, 1950.
3 Toen heette het de Spaansche Kaay.
4 Die indruk doet men uit de biografie van A. de Haas op.
5 A. de Haas, 1971, vertelt dat Speenhoff die journalisten (onder wie Joh. de
Meester Sr., Mari Brusse, Henry Dekking en zijn vriend Pieter Koomen) de
dag voor het optreden zijn liedjes al had voorgezongen en toen al toonden zij
zich daar opgetogen over.
6 A. de Haas, 1971. 'Hier stond een gewoon mens [. . .] die het over de "billen"
had, die zichtbaar werden door het kapotte "broekie" van een armelui's kind,
over een "kakmadam" die nu als een "sloerie op de baan" liep. Wie had ooit op
het amusementstoneel dergelijke woorden durven uitspreken en wie zou het
zo als vanzelfsprekend gekund hebben, zonder dat het als vuilbekkerij
aandeed? Schokken deed het natuurlijk wel en het schandaal om zijn
immorele en amorele liedjes volgden hem jarenlang op de voet.'
7 De arts Paul Schiltkamp uit Vestdijks De dokter en het lichte meisje schrijft, in de
jaren dertig terugdenkend aan vroeger: 'Ik baadde mij in haar Hollandse
frisheid, luisterde toe wanneer zij Speenhoff zong of Leopold voordroeg en
daar had ik genoeg aan.' Speenhoff en Holland. Elitair en modegevoelig.
8 Het verhaal uit de opera speelt zich of in een omgeving, die zich nauwelijks
onderscheidt van die van Speenhoff in de Aert van Nesstraat. Armoede,
artisticiteit en vrolijkheid. Bij Speenhoff ontbrak ook de dramatiek niet geheel
en al.
9 Een deel van dat artikel is in zijn boek Op de grens onder de titel Speenhoff
opgenomen. Walraven publiceerde het op 20 september 1930 in De Indische

Courant.
10 De Rapaille-partij, door Erich Wichmann (1921) uit de grond gestampt, blies
'Had-je-me-maar' (de zwerver Cornelis de Gelder) tot een pseudo-persoonlijkheid uit de basis van de maatschappij op.
11 Die naam is programmatisch bedoeld: een toneel dat zich heeft losgemaakt uit
de zware dialoog en de solide dramatische bouw. De naam werd door het
gezelschap niet waargemaakt.
12 Zolang de kinderen nog thuis waren, en zolang zowel haar ouders als zijn
vader, die bij hen inwoonden, nog leefden, weigerde zijn vrouw hem naar
Indie to volgen. 'Cesarine zou de zorg voor hen nooit voor een jaar of ook maar
voor een half jaar uit handen hebben gegeven' (A. de Haas, 1971).
13 De journalist is J. van den Bergh. G.H. 's-Gravesande citeert hem in zijn
interview met Speenhoff in De Gulden Winckel, opgenomen in G.H. 's- Gravesande, 1980.
14 'Weinigen hebben het wezen van de tropengast intenser doorpeild dan hij,
zoals blijkt uit de haarscherpe wijze waarop hij hem tekende in het schrijnende liedje Onze Indische gasten' (A. de Haas, 1971).
15 'Wonderlijke geruchten deden de ronde over de fabuleuze inkomens van
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onze daar gevestigde landgenoten en de spilzieke wijze waarop deze met hun
toelagen tantiemes omsprongen' (A. de Haas, 1971). De Haas noemt Louis
Davids, Cor Ruys en Pisuisse, die er schatten hadden verdiend.
16 '1k ben [. . .] faljiet geweest om drie honderd gulden die ik onder de uitspraak
voor de Rechtbank in mijn zak had. Een dag erna was ik weer fatsoenlijk' (in
J.H. Speenhoff, 1943).
17 Bij het Centraal Archief van Shell Nederland B.V. is van contact tussen
Speenhoff en Deterding niets to vinden.
18 Uit Leo Lezer, Liedjes van blank en bruin, genoemd door loop van den Berg in
Uitgelezen boeken. Lezers verwachtingen waren hooggespannen in 1923, zoals
blijkt uit het volgende in hetzelfde lied:
Speenhoff met je leuke zangen,
breng de rassen bij elkaar.
Niet met gummistok of bommen,
maar met liedjes en gitaar.
Dat was wel het laatste wat Speenhoff wilde brengen, en dat was ook niet
precies, wat Deterding voorzweefde, toen hij Speenhoff over Indie sprak.
19 Jan Greshoff, 1950. De andere grote perioden zijn de jaren na het debuut tot
Het vrije toneel met Nap de la Mar (1902-1906) en de mobilisatietijd van 1916
tot 1918.
20 Eerste woorden van Speenhoffs gedicht Een brief van een keukenmeid.
21 1k spreek geen Maleis.
22 1k heb het niet, ik wil het niet. 1k kan het niet, ik weet het niet.
23 Nederlands spreken.
24 Bliksem.
25 Dat heb ik, dat wil ik, dat kan ik, dat weet ik.
26 Riboet: storm, lawaai.
27 Samengesteld door Jan Greshoff, 1941. Tweede druk 1946. 1980: herdruk
door Wilmink.
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Het 'Indische' werk van tekenaar
Johan Braakensiek
JOOP VAN DEN BERG

Nederland heeft op het gebied van politieke tekenaars altijd kunnen
bogen op een aantal uitzonderlijke talenten. Het waren vooral
Albert Hahn, Johan Braakensiek, Louis Raemaeckers en Hein Kray
die van 1900 tot de tweede wereldoorlog in visuele zin commentaar
hebben gegeven op de politieke ontwikkelingen in Nederland.
Omdat in die genoemde periode Nederlands-Indie een belangrijk
deel uitmaakte van ons koninkrijk hebben eerdergenoemde tekenaars – ieder afzonderlijk – een reeks prenten vervaardigd die op
Indische zaken sloeg. Misschien is het beter – a la Frans Netscher –
te spreken van Indische specialiteiten. Specialiteiten inderdaad, want
als bron van politiek-strijdvaardige slogans en prenten heeft Indie
in de vaderlandse politiek immers nooit echt meegedaan. De
Atjeh-oorlog (1873-1903) met zijn tienduizenden doden is een tijd
lang zeer actueel in de media geweest; maar voor het overige is de
oogst klein. Bijzonder klein eigenlijk!
Zelfs in de enorme produktie van de twee grootsten – Albert
Hahn en Johan Braakensiek – vormt 'Indie' maar een uiterst klein
bestanddeel. Omdat het werk van Albert Hahn de laatste tijd zo 'en
vogue' is, leek het mij aardig eens een greep to doen uit het werk
van die andere tekenaar, de ('ten onrechte vergeten' schrijft politiek
tekenaar Frits Behrendt) karikaturist: Johan Braakensiek.
Braakensiek (1858-1940) is bij het Nederlandse lezerspubliek
vooral bekend geworden als boek-illustrator. Dik Trom achterstevoren op zijn ezel is voor de gemiddelde Nederlandse lezer het beeld
van Braakensiek. Maar Braakensiek heeft van 1886 tot 1930
wekelijks een grote spotprent gemaakt, die als bijvoegsel van het
weekblad De Amsterdammer buitengewoon populair werd. Deze
kleine tweeduizend 'prenten van Braak' (formaat 30 bij 45 cm)
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geven een prachtige kijk op bijna een halve eeuw Nederlandse
politiek.
Braakensiek was nooit, als Albert Hahn, een politiek gedrevene.
Zijn ministers bleven altijd autoriteiten, die hoogstens wat slaperig
hun werk deden. Ook zijn voorliefde voor de 'schone kunsten'
spreekt duidelijk uit zijn werk. Bij zijn 'Indische' prenten dan ook
aandacht voor schrijvers als Multatuli en Boissevain, en de Indische
tournees van acteurs als Louis Bouwmeester.
In feite bleef hij maar een begaafd illustrator, ook in zijn politieke
prenten. Zij zijn prachtig getekend, verzorgd tot in de kleinste
details, en de figuren 'lijken' altijd goed.
Nee, een wapen in de klassestrijd zijn de prenten van Braak nooit
geweest! Maar het leek mij toch zinnig om uit de immense collectie
een aantal 'Indische' platen te selecteren voor dit nummer van
Indische Letteren. Zij worden hierbij afgedrukt met de originele open onderschriften, want met die veelheid aan woorden verschenen
ze destijds in De Amsterdammer, en waar nodig met een korte
toelichting mijnerzijds. Zeer summier weliswaar, want het gaat er
mij niet om om via Braakensiek 'Indische tegels' te lichten, of de
historie recht te doen. Ik wil niet meer dan wijzen op een aantal
Indische prenten van een politiek belangrijk tekenaar, zonder al te
diep in te gaan op de perswetenschappelijke merites.
Wel hoop ik dat dit artikel een bescheiden aanzet moge vormen
tot verdere studies. Want duidelijk is nog steeds niet op welke wijze
en hoe prominent Indie bij de vele politieke tekenaars, die ons land
telt, gestalte kreeg en hoe hun werk, wat dit aspect betreft, zich met
elkaar verhoudt.
Tot slot wil ik mijn dank betuigen aan drs. A. Grifioen te
Hilversum uit wiens grote collectie Braakensiekiana ik een keuze
heb mogen doen.
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J. Olivier, Aanteekeningen gehouden op eene reize in Oost-Indie, 1827, titelpagina
(boven) en p. 65 (onder). Foto: KITLV.
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1894 Opschrift: HET SLAVENSCHIP
Onderschrift: UNCLE TOM tot de Ned. Maagd: U heeft de slavernij
afgeschaft, zoudt U (op Insulinde wijzend) haar niet willen beloven, nu ook
geen slavenschepen meer to gebruiken?
(De historische aanleiding voor deze prent heb ik niet kunnen traceren. Ik
vermoed dat het gaat om de transporter van Javaanse contract-arbeiders naar
Suriname.)

1896 Opschrift: HET VERRAAD VAN TOEKOE OEMAR
Onderschrift: Generaal van der Heyden tot zijn invaliden: 'Hebben wij
daarvoor nu ons leven gewaagd!'
(Toekoe Oemar sloot zich na zijn 'verraad' weer aan bij de Atjehse verzetsstrijders.)
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1898 Opschrift: DE PEDIR-EXPEDITIE
Onderschrift: TOEKOE OEMAR: – Oh, lo! ik lari lari! – ik smeer hem voor
die snaphan Setan!
(De man in de linker bovenhoek is Van Heutz, die in 1898 een groot militair
offensief inzet tegen de Atjehse verzetsstrijders.)
120

1903 Opschrift: INDIE IN NOOD

Onderschrift: Terwiji de Senaat delibereert gaat Indie verloren. . .
(Ook hiervan heb ik de 'aanleiding' niet kunnen traceren, maar ik neem aan dat
een en ander te maken heeft met de zogenaamde welvaartspolitiek waarbij een deel
van de Indische belastingen werd aangewend voor projecten in Indie zelf. Sedert
1900 een zeer omstreden zaak!)
1905 Opschrift: HET VERTREK VAN BOUWMEESTER NAAR INDIE

Onderschrift: De Ned. Maagd: Hoe is 't mogelijk, Mijnheer Bouwmeester;
acht U uzelf een te groot kunstenaar voor ons landje?
BOUWMEESTER: Neen, Mevrouw, dat is het niet . . . Ik moest . . . een
kleinzieligheid dreef mij been.
(Kennelijk een kwestie rond een Indisch tournee van Louis Bouwmeester, toen
een van Nederlands meest prominente acteurs.)
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1906 Opschrift: DE VEROVERING VAN DE BADOENGSCHE POERI'S OP BALI
Onderschrift: Leeuwensmart.
(Bij het bombardement van Den Pasar in september 1906 vielen aan Balinese zijde
vele honderden slachtoffers.)
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1908 Opschrift: BRIEVEN UIT TROPISCH NEDERLAND
Onderschrift: INSULINDE: – Als je mij zoo oppoetst, beste man, zal
mevrouw Nederland mij nooit zien in mijn ware gedaante!
CH. BOISSEVAIN: – Ware gedaante? Wie zijn vrouw lief heeft wil, dat ze er
altijd zoo mooi uitziet!
(Een spotprent naar aanleiding van de reisbrieven van Ch. Boissevain, hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad.)
1912 Opschrift: CHINEEZEN-ONLUSTEN IN NED -INDI.t
Onderschrift: Idenburg : Wat is dat? Haar in de rijst?
Insulinde : Wilde haren, toewan bezaar!
(Tijdens het bewind van G.-G. Idenburg (1909-1916) braken in 1912 'Chinezenrellen' uit in Batavia, Soerabaja en Rembang, die door militairen moesten worden
bedwongen.)
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1913 Opschrift: MULTATULI IN DEN LACHSPIEGEL
Onderschrift: De Droogstoppels en de Slijmeringen: — WAT EEN GEMEEN
GEZICHT!
(De figuur van Multatuli was op gezette tijden onderwerp van heftige polemieken
en openbare debatten. En dat tot op de dag van vandaag. . .)
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1916 Onderschrift: NEDERLAND'S KOSTBAARST SIERAAD
(Waarschijnlijk onder druk van de oorlogshandelingen van W.O. I een oproep aan
het Nederlandse yolk om 'de gordel van smaragd' vooral op waarde to schatten.)
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1892 Opschrift: BIJ DEN ZEVENTIGSTEN VERJAARDAG VAN GENERAAL
VERSPYCK.
Onderschrift: Generaal Van der Heyden: Gefeliciteerd, kameraad! Als wij dadr
den boel nog eens mochten opknappen! .. .
(Het optimisme over de afloop van de Atjeh-oorlog was in 1892 kennelijk
groeiende na de militaire successen van Van der Heyden in 1881 en het instellen
van 'een versterkte linie'. )
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Oliviers reizen
Aantekeningen van een non-conformist
FRITS JAQUET

'Hij was een typische Olivier: agressief en onverschillig voor de
publieke mening. Zo'n onverschilligheid van "publiek, ik veracht
U". Misschien was hij zijn tijd vooruit, daar kan ik niet over
oordelen. Maar excentriek was hij zeker, en dat heeft hij overgeplant op zijn zoon, en die weer op zijn nakomelingen. 't Geen in de
maatschappij niet altijd (terecht) gewaardeerd kan worden. Dat
weet ik, want ik ben ook 'n Olivier.' Aldus een van Oliviers nazaten
anno 1967 (zie noot aan het slot).
Johannes Olivier werd op 27 juli 1789 te Utrecht geboren. Zijn
leven verliep allerminst rimpelloos. Zelf schrijft hij in Elviro's reis dat
hij uit deftige Friese familie stamde. Zijn vader was in Utrecht
courantier. Zijn moeder (Maria Elisabeth Schilperoort) stierf op
15 september 1790 bij de geboorte van haar achtste kind, waarna
zijn vader in 1792 hertrouwde met Charlotte Sophie Hake. Vanaf
die tijd werd er thuis Engels gesproken.
In 1793 overleden drie broertjes van Olivier. Zijn tweede moeder
overleed op 29 mei 1795 te Rotterdam met haar ongedoopte kind.
Oliviers vader vluchtte als Oranje-aanhanger in 1795 naar Engeland. Olivier werd daarna opgevoed door een tante, die hem naar
een Franse kostschool zond. Zijn vader ontmoette hij pas weer op
zijn achttiende jaar. Deze stierf echter al op 30 november 1808 te
Amsterdam.
Nadat Olivier vergeefs een literaire loopbaan had trachten op te
bouwen in Frankrijk en Nederland vertrok hij in 1817 naar
Oost-Indie, omdat hij 'sedert zijne vroegste jeugd eene onweerstaanbare zucht aan den dag legde, om vreemde landen en volken te
leeren kennen'. Hij had zich toen al de Franse, Engelse en Duitse
taal eigen gemaakt. Op weg naar Oost-Indie (via Rio de Janeiro)
leerde hij de eerste beginselen van het Maleis.
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In Oost-Indie monsterde hij aan als schrijver aan boord van de
Wilhelmina. Het ging echter niet goed met Olivier. Zijn 'opbruisend
gestel' speelde hem parten. In 1818 en 1819 misdroeg hij zich onder
invloed van drank. Toch kon hij in 1821 in dienst treden als tweede
klerk ter Algemene Secretarie, de pepiniere van bekwame ambtenaren zoals Olivier zelf zou zeggen. In 1822 wordt hij daar tweede
commies om vervolgens te worden toegevoegd aan de raad van
Indie H.W. Muntinghe, een man die hij zijn leven lang een warm
hart zou toedragen.
Per gouvernementsbesluit van 19 juli 1822, no. 1 worth hij
toegevoegd aan J.I. van Sevenhoven, commissaris te Palembang,
voor wie hij als tolk dienst zou doen. Ook de verhouding met Van
Sevenhoven is zeer goed. In Palembang echter vervalt hij weer in
zijn oude fout: het overmatig gebruik van sterke drank. In de nacht
van 24 op 25 november gaat hij zo te keer (hij zwaait met sabels en
schiet met pistolen in de lucht) dat hij in verzekerde bewaring wordt
gesteld. Men weet eigenlijk niet goed raad met de situatie. 'Een man
van de fijnste opvoeding, door de voorzienigheid met kundigheden
en de aangenaamste begaafdheden begiftigd' zit bij gebrek aan een
geschikt lokaal 'thans in de gevangenis tusschen ter dood veroordeelden, aanranders van eigendommen van menschen, die tot de
laagste trap van zedelijkheid gedaald zijn'.
Olivier wordt teruggezonden naar Batavia, maar ook op de
Algemene Secretarie kan hij de fles niet laten staan. Op 6 november
1823 wordt hij ontslagen. 'Ten einde nog eene proef te nemen in
hoeverre hij door verbetering van zijn gedrag zich opnieuw de
goede gezindheid van het Gouvernement in den vervolge zoude
kunnen waardig maken', wordt hij geplaatst als schrijver (een
degradatie dus) bij de Koloniale Marine 'als de meest geschikte
betrekking om hem door een strenge tucht tot zijn pligt terug te
brengen, tevens met belofte om wanneer hij gedurende den tijd van
zes maanden bewijzen van goed gedrag zoude hebben geproduceerd
in eenige andere betrekking te zullen worden overgeplaatst'.
Op 2 februari 1824 wordt hij toegevoegd aan kapitein ter zee
Zacharias Schrooijesteijn, met wie hij gouverneur-generaal
G.A.G.Ph. van der Capellen zou vergezellen op diens tournee door
de Molukken. Uit de besluiten van de gouverneur-generaal blijkt,
dat het gezelschap van 6 maart tot 17 april in Ambon was, van
29 april tot 3 mei in Banda, op 6 mei in Saparoea, van 18 tot 31 mei
in Ternate, van 11 tot 15 juni in Menado, van 5 juli tot 12 september in Makassar en dat men op 21 september in Soerabaja afmeerde.
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Olivier maakte echter niet de gehele tocht mee. Samen met
Schrooijesteijn (met wie hij een huis bewoonde) bleef hij achter op
Ternate. Daar ging het weer mis. In april 1825 bezocht hij een
bruiloft, waar hij zich volgens Schrooijesteijn 'niet alleen allerbespottelijkst gedroeg maar ook zijn zugt tot drinken en twist
zoeken geheel weder aan den dag legde'.
Oliviers belofte om zich beter te gedragen hield stand tot juli, 'zig
toen niet langer kunnende maskeren, ging hij weder bij de laagste
klassen der ingezetenen, om daar meede te drinken'. 21 augustus is
letterlijk en figuurlijk de maat vol. Olivier gaat naar huis (waar dus
ook Schrooijesteijn woont) en brengt luitenant Arbogahn mee.
Olivier is dronken en pogingen om hem tot bedaren te brengen
mislukken. Schrooijesteijn bemoeit er zich mee en Arbogahn
vertrekt. Nog is Olivier niet uitgeraasd. Hij scheldt Schrooijesteijn in
laag Maleis uit en gedraagt zich zeer uitdagend. Het eind van het
drama is een slag met een speeltafeltje dat het jukbeen van
Schrooijesteijn breekt. Wegens verregaande insubordinatie en liederlijk gedrag wordt Olivier in hechtenis genomen.
Net zoals in Palembang was de behandeling van Olivier als
gevangene slecht. In Ternate krijgt hij geen verzorging. Zijn twee
weken durende overtocht naar Ambon moet hij doorbrengen in de
ruimte waar de ankerkettingen worden bewaard. Pas in Soerabaja
komt hij voor de zeekrijgsraad, waar hij per gouvernementsbesluit
van 25 maart 1826, no. 19 wordt geexterneerd naar Nederland.
In Nederland trouwt Olivier op 22 augustus 1827 met Dina
Johanna van Rietschoten. Maar wat belangrijker is, hij begint te
schrijven. Hij is redacteur van het Handelsblad en woont dan
vermoedelijk in Amsterdam. In ieder geval werden daar zijn eerste
drie kinderen geboren. Circa 1832 vestigde hij zich te Kampen,
waar hij instituteur was.
Hij schreef een zestal boeken waarvan Aanteekeningen gehouden op
eene reize in Oost-Indie (1827) en Land- en zeetogten in Nederland's Indie
(1827, 1830) de belangrijkste waren. Ook zijn Reizen in den Molukschen archipel (1834, 1837) en Tafereelen en merkwaardigheden uit
Oost-Indie (1836, 1838) bevatten nieuwe gegevens. In zijn twee
kinderboeken Elviro's reis (circa 1835) en Tafereel van Oost-Indie (2
dln, 1840) plagieerde hij eigenlijk zichzelf. In Kampen was hij
redacteur van De Oosterling (1835-1838). Hij vertaalde tevens
verschillende werken.
Dikwijls schonk Olivier zijn boeken aan het Ministerie van
Kolonien, welke schenking altijd gepaard ging met het verzoek hem
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weer naar Nederlands-Indie terug te laten gaan. In 1827 al verzond
hij met deze bedoeling zijn Land- en zeetogten. In 1829 verstuurde hij
een vertaling van het werk van N. John Malcolm en in 1834 De
Oosterling. Telkens werd erkend dat het werk van Olivier van
waarde was, maar er was ook kritiek. In een voetnoot bij het
voorwoord van De Oosterling bijvoorbeeld schreef Olivier: `Deze
[J.B. de Linge] ontving van den Commissaris Generaal Du Bus de
Ghisignies een bagatelletje van f 40.000 om den lof van lien
Commissaris in 's Gravenhage uit te bazuinen.' Het antwoord van
het Ministerie was (verbaal 19 maart 1834, no. 1): 'Deze korte
beschouwing van dit eerste nummer van den Oosterling brengt den
ondergeteekende tot de conclusie dat zoo de zamensteller van,
hetzelve op den aangevangen weg voort gaat, hetzelve alle aanmoediging en ondersteuning verdient, het is echter te wenschen dat hij
zich zal onthouden van dergelijke aanmerkingen en hekelingen als
in het voorbericht voorkomen.'
Pas in 1839 krijgt Olivier per verbaal van 3 oktober, no. 14
toestemming om naar Nederlands-Indie terug te keren. Vermoedelijk heeft een persoonlijke brief van hem d.d. 21 september 1839
aan minister Van den Bosch zelf hiertoe bijgedragen.
Oorspronkelijk zou Olivier belast worden 'met de opvoeding der
kinderen van den Heer Dezentje, landeigenaar op Java'. Hij zou dus
niet ten laste komen van het gouvernement. Begin 1840 vertrekt
het gezin Olivier.
Zou Olivier ruzie gehad hebben met Dezentje? 'Vele landheren',
schrijft Olivier in de Aanmerkingen bij zijn Aanteekeningen (142),
'kunnen in den eigenlijken zin kleine dwingelanden (of liever: groote
dwingelanden in het klein) worden genoemd.' In de Javasche Courant
van 26 augustus 1840, no. 69 wordt in ieder geval vermeld dat
Olivier een Instituut wil oprichten van Opvoeding en Onderwijs te
Batavia, dat geopend zou worden op 15 september. Intussen was hij
per besluit van 12 september 1840, no. 1 benoemd tot translateur in
de Engelse taal. Ten slotte wordt hij per besluit van 3 december
1840, no. 2 benoemd tot hoofdonderwijzer van 's Gouvernements
eerste lagere school te Weltevreden.
Ruim acht jaar later werd Olivier per besluit van 26 maart 1849,
no. 1 benoemd tot directeur van 's Lands Drukkerij, welke functie
hij tot zijn dood zou blijven bekleden. 6 september 1858 vroeg (en
kreeg) Olivier ziekteverlof. Op de 26e van die maand overleed hij.
Van zijn dertien kinderen overleefde alleen Lodewijk Willem
Johannes hem. Zijn vrouw stierf 3 maart 1877 te Batavia.
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J. Olivier, Land- en zeetogten in Nederland's Indie, 1827, titelpagina dl I (boven); 1828,
titelpagina dl II (onder). Foto: KITLV.
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In 1857 publiceerde J.F.G. Brumund het boekje Het volksonderwijs
onder de Javanen. Het tweede deel is getiteld: 'De gebreken der
Javanen: 1. de Javaan is onkundig; 2. de Javaan is onnadenkend en
werktuigelijk; 3. de Javaan is zeer bijgeloovig; 4. de Javaan is traag
naar ligchaam en ziel; 5. de Javaan heeft vele harde en booze
trekken in zijn karakter: a, hij mist diepte des gevoels, b, zijn
schoonheidsgevoel is misvormd, c, ook zijn zedelijk gevoel is
ontaard; 6. de Javaan is ook ongodsdienstig.' Zo heeft Olivier
nimmer geschreven over 'de Javaan'. Zeker, ook zijn geschiedenis is
er een over de ander, ook zijn verhaal is er een van `wij en zij', maar
tot de hovaardij waarmee vele Nederlanders de dominee in Nederlands-Indie meenden te moeten uithangen, heeft hij zich niet laten
verleiden. Evenmin trouwens tot het letterkundig zwaaien met
sabels en schieten met pistolen. Olivier probeert zo onbevangen
mogelijk andere samenlevingen te observeren.
Wat zijn zijn doelstellingen? 'Het lezen van reisbeschrijvingen is,
buiten twijfel, voor jonge lieden een der nuttigste uitspanningen,
zoo als het voor volwassen lieden van een' goeden smaak ook de
aangenaamste tijdkorting is. Maar, dan moeten die reisbeschrijvingen waarheid behelzen', zo begint Olivier zijn Elviro's refs (Elviro:
letteromzetting van Olivier). Hoe bereik je die 'waarheid'? Ook bier
stelt Olivier zijn eisen. De schrijver behoort 'begaafd te zijn met een'
helderzienden geest, onbeneveld met vooroordeelen, verheven
boven alle partijzucht, opdat hij niet, gelijk de beide Heeren Raffles
[History of Java] alles opzettelijk in een verkeerd daglicht stelle, of,
gelijk Smollet [A tour through France], de voorwerpen, even als een
geelzuchtige met getaande kleuren zie. Ook moet de reiziger niet
ligtgeloovig zijn, om niet, gelijk Anderson [Voyage through the island
of Sumatra], zich allerlei bespottelijke sprookjes op de mouw te laten
spelden, bij voorbeeld van hoenders, zoo groot dat zij staande van
de tafel de broodkruimen pikken (in een land N.B. waar noch de
tafel noch brood gebruikt wordt).' En Olivier vervolgt op p. 4 van
zijn Land- en zeetogten (I) waaraan deze citaten zijn ontleend: 'Ook
moet zulk een schrijver geoefend zijn in de talen der landen, welke
hij bezoekt, ten einde bij geloofwaardige inboorlingen, uit echte
bronnen, berigten in te winnen, door welke hem de ware toestand
van land en bevolking bekend worde.' Ten slotte moet hij natuurlijk
kennis bezitten van de geschiedenis, aardrijkskunde, wijsbegeerte,
natuurwetenschappen, kunstgeschiedenis en hij moet kunnen
tekenen. Een heel lijstje dus van voorwaarden waaraan men moet
voldoen om in Oliviers ogen iets zinnigs te zeggen, waarbij hij
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aantekent dat men bij voorkeur het onbekende en/of het verkeerd
beschrevene moet behandelen. Over het bekende kan men beknopt
blijven. En een ding moet men vermijden: 'het een of ander
betreffende zijn eigen dierbaar ik in het middenle lasschen.'
Behalve veel beschrijvingen en oordelen over alles wat hij zag,
gaf Olivier ook raadgevingen. Herhaaldelijk blijkt uit zijn werk dat
hij veel naar de mensen luisterde, niet naar Europeanen, maar juist
naar niet-Europeanen. Dit alles onder het motto: 'Le vrai seul est
aimable, it doit regner partout.'
De gezondheid is natuurlijk een belangrijke zaak in de tropen.
Olivier ontkent dat het leven in Nederlands-Indie schadelijk is voor
de gezondheid, behalve dan misschien in kustplaatsen als Batavia,
Semarang en Soerabaja, waar trouwens alles bedorven is, ook de
inheemse bevolking. 'Hoe verder men zich van de groote steden en
de Europeaansche kantoren langs de kust naar de bovenlanden
verwijdert, des te eenvoudiger, des te schuldloozer, des te deugdzamer vertoont zich de bewoner van dit door de natuur zoo uitermate gezegend eiland' (Land- en zeetogten, I, 113).
Gezond is om je 's ochtends en 's avonds te baden net zoals dat de
gewoonte is bij de inheemse bevolking. Maar je moet dat nooit doen
op het heetst van de dag. En evenals 'de Javaan' moet je rijst eten.
Later misschien, als je gewend bent aan het klimaat, kan je je wagen
aan de zware Europese kost en sterke drank. Overigens in elk
boekje dat Olivier heeft geschreven, staat de zin 'vruchten zijn
's morgens medicijn en 's avonds venijn'.
Voor de Javaanse wijze van leven toont Olivier alle waardering.
Men leze er maar zijn Tafereel (I, 28) op na: 'Zoo eenvoudig als
hunne kleeding, is ook hun huisselijk leven. Ontbijt en middagmaal
bestaan uit rijst, die zij zelven geplant, en uit een paar vischjes, die
zij zelven gevangen, gezout en gedroogd hebben; hierbij een ritsje
capsicum of lange peper, met een weinig zout, en de maaltijd is
gereed. Een stuk pisangblad verschaft hun telkens een zindelijk en
nieuw tafelbord, waarvan geen sterveling nog heeft gegeten, en dat
nog nimmer door een' smerigen kok is afgewasschen. De Javanen
hebben geen ongelijk, wanneer zij zeggen dat zij zindelijker eten
dan de Europeanen. In plaats van zilveren vorken of lepels,
gebruiken zij behendig de duim en de twee voorste vingers van de
regter-, maar nimmer van de linkerhand; omdat deze laatste tot het
wasschen van hun ligchaam gebezigd, en daarom als onrein door
hen beschouwd wordt. Men zal zeggen dat het eten met de vingers
niet zindelijk is, loch men moet bedenken dat de Javanen hunne
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handen voor en na het eten zorgvuldig wasschen, en dat rijst en
spaansche peper met een droog vischje bij hen zoo veel is als een
boterham bij ons, met kaas of rookvleesch, die wij toch ook
gewoonlijk met de handen eten. Ik voor mij geloof derhalve dat
men aan de Javanen den prijs der zindelijkheid mag toekennen, te
meer omdat zij ook op hun ligchaam zeer net zijn, en zich dagelijks
bij herhaling baden en wasschen.' Met het reinigen van het lichaam
wordt 'tjebok' bedoeld, het wassen met water van de billen na een
grote behoefte te hebben gedaan.
Ook over de omgang met Javanen geeft Olivier de nodige
aanwijzingen. Schelden en beledigen en vooral slaan in het gezicht
worden niet getolereerd. Men trekt de kris, het is beter 'niet eer te
sterven dan met schande te leven', zoals Olivier bijvoorbeeld in zijn
Aanteekeningen (90) schrijft. Vrouwen dienen met respect behandeld te worden, want ook jaloerse echtgenoten staan niet voor
zichzelf in. In Land- en zeetogten (I, 104) schrijft hij: 'In hunne
huishoudelijke levenswijze zijn de Javanen zeer ingetogen en zedig.
Er is geen voorbeeld, dat een Javaan zijne vrouw in het openbaar
een' kus geeft, evenmin als dat hij haar, in het bijzijn van anderen,
en inzonderheid van Europeanen, een onvriendelijk woord toevoege [. . .] zij vergezellen hare mannen overal en leven met hen op
een voet van volkomen gelijkheid.' Een idyllisch beeld, maar laten
we niet vergeten dat Olivier in het eerste kwart van de negentiende
eeuw schreef. Misschien dat dit beeld meer zegt over de slechte
positie van de vrouw in Nederland in die tijd dan over de Javaanse.
Olivier hamert er dan ook op dat men minzaam met de bevolking
moet omgaan en ze als gelijkwaardigen moet behandelen. 'Deze
vriendelijkheid is een pligt' (Land- en zeetogten, III, 413). En hij
vervolgt op p. 416: 'De ondervinding bewijst ook, dat, naarmate de
Europesche ambtenaren zich meer bekend gemaakt hebben met de
talen, zeden en begrippen der inlanders, zij hunne onderhoorigen
ook des te minzamer behandelen, en hierdoor zich zelven, zoowel
als hun Gouvernement, bij de bevolking meer geacht en bemind
maken. Zoo wisten de beide Van der Capellens, een De Kock, een N.
Engelhardt, een Muntinghe, een Van Sevenhoven, en enkele anderen,
de inlanders van allerlei stand naar hunne wezenlijke waarde te
schatten, terwijl de geldgierige barbaren (wier namen bij de evengenoemden niet mogen vermeld worden), in hunne laatdunkende
domheid de bevolking als een minder menschenras beschouwden, en
den armen inlander op de schandelijkste wijze tot hunne verfoeijelijke schraapzucht dienstbaar maakten.'
134

De Europeanen komen er bij Olivier over het algemeen niet goed
af: 'Bijna niemand bemoeit zich met eenige andere kunst of
wetenschap dan die van geld bijeen te schrapen', zoals hij in zijn
Aanteekeningen (35) schrijft. R. Nieuwenhuys geeft in zijn OostIndische spiegel en vooral in zijn bloemlezing Het laat je niet los (1985)
enkele illustratieve fragmenten. Ze hoeven hier niet herhaald te
worden. Overigens komen de Engelsen er bij Olivier wel goed af. Zij
hebben een opleiding, de Nederlanders niet. In een noot op p. 56
van zijn Aanteekeningen schrijft hij: 'men moet ook bekennen, dat de
meeste Engelsche ambtenaren accomplished gentlemen zijn, terwip
men in Nederlandsch Indie, beschaafde doch onpartijdige Europeanen zelve te dikwerf hoort zeggen: La canaille de l'Europe devient
le beau-monde des Indes.'

Tot die beau-monde behoorden toen al lang niet meer de
Portugezen. Op p. 5 van de Aanteekeningen lezen we: 'De Portugezen
maken eene talrijke volksklasse te Batavia en in sommige andere
plaatsen uit. Zij zijn in beschaving, in nijverheid en welvaart
ellendiglijk gezonken, en voegen bij hunne domheid en luiheid nog
eene belagchelijke trotschheid op hunne afkomst.'
Om het internationale karakter te illustreren van de koloniale
samenleving (althans in de grotere steden) nog enkele citaten.
Aanteekeningen (144, 146): 'De Chinezen zijn vernuftig, listig,
valsch, twistziek onder hunne eigene natie, doch buigzaam en
geveinsd wellevend jegens hunne meerderen (en jegens de Europeanen), geldgierig, wraakzuchtig en nogthans lafhartig. Koophandel is hun element, hoewel zij ook handwerken beoefenen, en zelfs
als daglooners arbeiden, wanneer zij niets beters weten aan te
vangen. [. . .] Het is waarschijnlijk dat de Chinezen, even als de
Europeanen, met geen ander oogmerk komen dan om fortuin te
maken en te repatrieren, doch dat velen door omstandigheden en
huwelijken genoopt worden, in het land te blijven.' Maar er is
verschil (Land- en zeetogten, I, 26): 'De Chinezen van Fokhien zijn
minder zedeloos, bedriegend en woekerzuchtig dan die van Canton,
welke laatsten nog daarenboven veelal een zeer losbandig en
buitensporig leven leiden.'
Ten slotte beschreef Olivier de bevolkingen van de archipel zelf,
de Javanen (hij maakt geen onderscheid tussen Javanen en Soendanezen), de bewoners van de eilanden buiten Java en de Indo-Europeanen, de halfbloeden die in de marge van de samenleving
leefden, 'een zoogenaamd inlandsch kind, dat wil in Oost Indie
zeggen: een afstammeling van een' Europeaanschen vader en
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inlandsche moeder. Het woord inlandsch kind is de fatsoenlijke
benaming voor deze klasse van inboorlingen, die door de min
beschaafde Europeanen liplappen genoemd worden, denkelijk om
hunne bleeke gelaatskleur; want liplap is eigenlijk het witte en
zachte, inwendige bekleedsel van jonge kokosnoten' (Elviro's reis,
208). Deze liplappen (vermoedelijk is het woord ontleend aan het
Maleise berlapis-lapis, gelaagd) kwamen er bij Olivier wel erg slecht
vanaf. Hoewel hij toch vaak zeer onbevangen in zijn oordelen was,
krijgt men hier stereotypen voorgeschoteld. 'Ofschoon zij in Indie
geene opvoeding hoegenaamd erlangen, en niet dan slaven en
slavinnen tot opzigters hebben, leeren zij echter doorgaans hetgeen
men noemt eene goede hand van schrijven, en een weinig gebroken
hollandsch spreken', schrijft Olivier in zijn Aanteekeningen (11), 'zij
moeten derhalve in de bureaux geplaatst worden, en deze zijn ook
altijd door niets uitrigtende, maar goede traktementen trekkende
liplappen overstroomd, gelijk Egypte door sprinkhanen. Het onverdragelijkste van deze stoethaspels is, dat zij, altijd op den invloed
van hunne papa bogende, en nimmer iets antlers geleerd hebbende
dan slaven plagen en mishandelen, hoe dommer hoe trotscher en
laatdunkender zijn.' Het Nederlands begrepen deze liplappen zo
slecht dat men ze rustig tot geheimschrijver kon benoemen. 'Het
zijn vooral de liplapsche vrouwen (Aanteekeningen, 96), die hunne
slavinnen met bestudeerde pijnigingen plegen te mishandelen.' Ze
zijn overigens (Aanteekeningen, 11) 'kribbig en eigenzinnig van
humeur, lui, slordig en wellustig van aard, zonder eenige kennis
van iets hoegenaamd.'
Zo laatdunkend als Olivier over de Indo-Europeaan schrijft en
trouwens ook over Chinezen, zo lovend is hij over 'de Javaan'. Men
leze er Oliviers Aanteekeningen (86) maar op na. 'Stille, vreedzame
eendracht en vergenoegdheid, zijn in elke Javaansche woning te
huis. Hunne huwelijken zijn doorgaans gelukkig. Man en vrouw
vergezellen elkander altijd; zij eten gezamelijk, en leven op den voet
van volkomene gelijkheid, en in volkomene vriendschap.
Ook jegens andere personen zijn zij bij uitstek beleefd en
vriendelijk, zij krakelen nimmer, zij beleedigen elkander nimmer
door hoonende scheldnamen, hetwelk trouwens ook niet straffeloos zoude kunnen geschieden, alzoo zij een zeer teeder gevoel van
gekwetste eer bezitten, en hun leven gaarne prijs geven om eene
beleediging te wreken. [. . .] Zij zijn hulpvaardig, gedienstig en
inschikkelijk, geduldig, lijdzaam en standvastig in het verduren van
ongemakken en tegenspoed. Hun moed vertoont zich meer door
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volharding, dan door buitengewone inspanning van ligchaamskrachten, waarmede zij antlers mildelijk bedeeld zijn.
Eenvoudige eerlijkheid is een andere trek van hun karakter. Bij
de onbeschaafdste bergbewoners, kan men, wanneer men zich als
vriend bij hen vervoegt, alles rustelijk ongesloten in huis laten
brengen. Al hadde men stapels geld ongeteld in bewaring gegeven,
de Javaan zoude van zijnen gast geen' penning ontvreemden. Zij
rekenen het zich tot eene eer eenen vreemden huisvesting en
verkwikking te mogen geven. [. . .] Luiheid en zorgeloosheid, zijn
geene hoedanigheden die hun natuurlijk eigen zijn.'
Olivier beschrijft in zijn Land- en zeetogten (I, 45) een markt. 'Wie
gewoon is in Europa den Javaan, volgens de karakterschets, welke
men ons daar van hem opdischt, voor loom en traag van card te
houden, en voor te lui om de welvaart van zijn huisgezin te
behartigen, zal weldra tot andere gedachten komen, wanneer hij
eenmaal aanschouwer van zulk een pasar geweest is.' En even
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verder (p. 58) schrijft hij over het leven op het platteland: 'Waarlijk,
zulk een landgezigt in den vroegen morgen, wanneer man, vrouw
en kinderen, druk in het veld, op de akker of in den tuin met arbeid
bezig zijn, doet den nijveren Javaan geenszins voorkomen, gelijk
sommige reizigers hem beschreven hebben, als loom en log en traag
en vadsig van aard, en te lui, om door eenige inspanning van
krachten zijn lot en dat van zijn huisgezin te willen verbeteren. De
Javaansche landman is met zijn geliefde beest, den karbouw, reeds
voor de opgang der zonne in het veld.' En ten slotte (p. 60) :
'Vreedzaam en gerust', als hij is, 'vergenoegd met zijn lot, liefderijk
en inschikkeljk jegens zijn huisgenooten, hulpvaardig zonder angstvallig te berekenen of de bewezene dienst hem voordeel aanbrenge,
verdient hij in vele opzigten boven den hem beheerschenden
Europeaan geacht te worden, die zich met de vruchten van zijnen
arbeid vet mest, zich in weelde en wellust baadt, en den armen
Javaan tot belooning een' luiaard noemt.'
Overigens is er alle aanleiding om niet al te nijver te zijn. De
'schraapzucht' van de Javaanse vorsten stimuleerde immers nietom goederen te vergaren, die toch weer afgenomen zouden
worden. Olivier prijst in dit verband de Nederlandse overheid.
Gouverneur-generaal Van der Capellen (1816-1826) 'wist regent
en edel mensch te zijn'. Het gereglementeerde cultuurstelsel beschouwde Olivier (later in Nederland) als een zegen voor de
bevolking en een effectief antwoord op het willekeurige 'despotismus' van de inheemse vorsten.
Heel opvallend bij Olivier is, dat hij telkens partij kiest voor de
gewone man. Hij moet een zeer grote afkeer hebben gehad van
hierarchie. 'De Nederlandsche Regering gaat echter deze misbruiken der inlandsche hoofden krachtdadig te keer', schrijft hij in
Elviro's reis (92), 'en behartigt het welzijn van den inlander met
vaderlijke zorg.' En over hierarchie (Aanteekeningen, 76): 'De Javanen zijn, meer dan andere Indianen, ten uiterste kruipend en slaafs.
Wanneer zij hunnen vorst naderen, zitten zij op hunne hurken, en
scharrelen aldus met handen en voeten voorwaarts. Op de zelfde
vernederende wijze keeren zij terug.'
Maar Olivier houdt van het land, van de mensen, hij wil terug. Hij
vindt de mensen mooi, en hij denkt ook te weten hoe dat zo komt.
Lees maar Land- en zeetogten (II, 116): 'Van de vroegste kindsheid of
blijven de Indianen in het vrije genot van al hunne ledematen. De
kinderen liggen eenige uren na hunne geboorte reeds in het
malsche gras te spartelen; zij worden nimmer, gelijk bij ons, vooral
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in den winter, met eene halve baal manufakturen omzwachteld,
om hunne teedere ligchaampjes reeds van de geboorte of te doen
verlammen of vergroeijen. Zoodra Indische kinderen op hunne
beentjes kunnen staan, oefenen zij zich in zwemmen, loopen,
springen, duikelen, klouteren en honderd andere bewegingen,
waardoor zij ons in vlugheid zoowel als in welgemaaktheid over het
algemeen verre overtreffen. Ook de Javaan bezit eene ongemeene
vlugheid van ligchaam, en men vindt onder tienduizend Javanen
en Indianen in het algemeen naauwelijks een enkelen, die niet
welgemaakt zelfs fraai van gestalte is.'
Ik geef geen commentaar op Oliviers verhaal. Het is zijn verhaal
over 'hen'. Hij beschrijft in Tafereelen (II, 196) 'de bekoorlijkheid
van de Oost-Indische dansen'. Zij bestaat 'hoofdzakelijk in sierlijke
houdingen, welke zij den danser gelegenheid geven aan te nemen.
Men ziet bij hen geene verbazend hooge sprongen, geen hevige
pirouettes, geene onnatuurlijke uitstrekking der pezen, noch buitensporige verrekking der ledematen [. . .] welke de grootste bekwaamheid der Europische kunstdansers uitmaken.' Hij verbaast
zich over de levenshouding van de 'Indianen'. Een matroos die net
gekielhaald is (Land- en zeetogten, II, 68) heeft als enig commentaar
'Sudah mandi enak (ik heb mij eens lekker gebaad)'. En in Tafereelen
(II, 169) schrijft hij: 'Ook stellen de gegoede en aanzienlijke
inlanders, de Vorsten niet uitgezonderd, hun hoogste geluk in (zoo
als zij het eigenaardig uitdrukken) ' doedoek makan' (rusten en
genieten), omtrent gelijk de Italianen het dolce far niente voor het
toppunt van aardsche zaligheid houden.'
Ook over de eilanden buiten Java heeft Olivier uitvoerig geschreven. Delen vol met feiten, feitjes en anekdoten. Men kent misschien
de anekdote over gouverneur-generaal H.W. Daendels (18071810) wel. Hij liet (Aanteekeningen, 152) 'eenige honderden Amboneezen, welk op zijn' last naar Java overgebragt en tot den
militairen dienst bestemd waren, in gelederen paraderen, en met de
branspuit doopen, waarna zij verklaard werden Christenen te zijn.
Zij waren met deze promotie niet weinig in hunn' schik, want nu
bekwamen zij de vivres en kleeding gelijk de Europeanen en
mogten daarenboven schoenen dragen, iets hetwelk onder de Indische volken alleen aan vorsten, prinsen en andere rijksgrooten
vergund is.'
De eerste plaats waar Olivier buiten Java wat uitvoeriger vertoefde, was Palembang. Daar behoorde hij in 1822 tot het gevolg van
commissaris J.I. van Sevenhoven, die als tack had de sultan van die
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streek te verwijderen. Olivier vergelijkt de Palembangers (en dat is
heel typerend voor hem) met Javanen, niet met Europeanen. Later
zal hij dit ook doen met andere volken buiten Java.
'Over het algemeen (Tafereel, I, 185) heeft de leefwijze der
Palembangers veel overeenkomst met die der Javanen; maar zij zijn
meer twistziek, arglistig en hebben in het algemeen minder goede
zeden, dan deze laatsten. Men ziet duidelijk, dat de Palembangers,
door langdurige dwingelandij hunner vorsten, in hun volkskarakter verlaagd en verbasterd zijn.' En in Tafereelen (II, 68) schrijft
Olivier: 'De zoo dijkwijls aangevoerde traagheid der bevolking
wordt met regt aan het willekeurige bestuur hunner Sultans
toegeschreven. Hier zoowel als elders in Azie kan toch, zonder
veiligheid van personen en goederen, geene lust bestaan om zijne
eigendommen door aanhoudende vlijt te vermeerderen, terwijl
meer dan gewone welvaart alleen dienen zoude om de hebzucht
van den dwingeland op te wekken, en des te spoediger door hem
van alles beroofd te worden.' Olivier prijst dan ook het ingrijpen van
de Nederlandse overheid in Palembang. Het zijn 'zeer fijne handwerkslieden', maar van hun sultan Machmoed Badar el Din
moesten zij verlost worden (Land- en zeetogten, II, 364). Sinds deze
verbannen is (naar Ternate) leert men weer lezen en schrijven.
Overigens bezat Bar el Din een uitgebreide bibliotheek, hetgeen
erop wijst dat het Palembangse hof tot 1822 een belangrijk centrum
voor cultuur en wetenschap was. Later (in 1824) ontmoet hij hem
weer in zijn verbanningsoord Ternate. Bar el Din verkoopt er atjar,
groente in het zuur, een delicatesse waar Palembang om bekend
was.
In Ternate voelt Olivier zich thuis, hij trekt de vergelijking met
het "bekoorlijke Nijmegen'. Ternate, waar hij op 21 augustus 1825
vanwege insubordinatie en liederlijk gedrag gevangen zou worden
gezet. 'Wanneer men hier bij voegt', schrijft hij in zijn Land- en
zeetogten (II, 125), 'dat de zamenleving der Europeanen op het
eiland Ternate zich kenmerkt door gulhartige wellevendheid, hulpvaardigheid, eenvoudige ongedwongenheid, gepaard met die
kieschheid, welke nimmer dien losbandigen toon, en die uitsporige
levenswijze toelaat, welke bij de Tartuffes van Batavia, zoo niet
openlijk, des te meer binnensmuurs zoo algemeen zijn; wanneer
men daarbij voegt, dat hier geenszins plaats heeft hetgeen te Batavia
alle genoegens van elken welgemeenden, goedhartigen Nederlander vergalt, te weten, dat de ziel van alle gezelschappen anders niet
is dan eigenbelang, afgunst, zucht tot kwaadspreken, tot laster, tot
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onderkruipen, en in een woord antlers niet, dan het verlangen, om
zich zelven te bevoordeelen ten koste van zijnen land- en ambtgenoot; wanneer men dan bedenkt, dat juist deze bedrevenheid van
hart en gevoel het verblijf te Batavia, en in andere groote steden van
Java, tot eene hel, en het leven aldaar tot eene last maakt, dan zal
men met mij het afgelegen Ternate gelukkig prijzen, waar de
natuurlijke bekoorlijkheid en vruchtbaarheid van het land zich met
al die gezellige genoegens paren, welker gemis de grootste, zoo niet
de eenige oorzaak is, van de zoo algemeene verveling der Nederlanders in zoo vele plaatsen van den Archipel.' Bovendien (Tafereel,
II, 19): 'Ternate is een der eilanden in Indie, waar de inlandsche
bevolking de meeste nijverheid aan den dag legt.' Een van de
vroegere sultans had namelijk bevolen om alle luie lieden de rechter
hand te laten afkappen.
Over de andere eilanden in de Molukken was Olivier minder te
spreken. De inwoners lijken zeer op de 'Indianen' van de rest van de
Indonesische archipel, 'doch de voornaamste ondeugden der Javanen, te weten, wraakzucht, jaloerschheid, en bloeddorstige onverzoenlijkheid, na ondergane beleedigingen, schijnen inzonderheid
aan de inboorlingen der Molukkes, meer dan aan andere eilanden
eigen te zijn' (Land- en zeetogten, II, 102). 'De inboorlingen der
Moluksche eilanden (Tafereel, II, 14), en vooral de Christenen
leggen een groote zugt aan den dag, om de kleeding der Nederlanders na te volgen. Van het maken onzer kleederen hebben zij
natuurlijk geen het minste begrip, en om deze reden maken hunne
volkshoofden soms in Europisch gewaad een kluchtige vertooning.'
Olivier noemt ze 'opgeschikte bavianen'.
Met het Nederlands in Ambon is het slecht gesteld. Olivier
beschrijft de opvoering van een toneelstuk in zijn Reizen in den
Molukschen archipel (I, 121). Men begrijpt er niet veel van. 'De dames
vooral, waren elk oogenblik in den war, zij wisten niet wat er gaande was, noch of er bij deze of gene passage geweend of gelagchen
moest worden. Om zich daarin dus niet te vergissen, sloegen zij
gedurig de oogen op hunne naaste buren om dezen in alles na te
volgen.'
De mensen vindt hij lelijk en plomp, maar er zijn toch ook goede
zaken te vermelden. Over Banda schrijft hij in zijn Reizen in den
Molukschen archipel (I, 206) : 'Men gevoelt dat dit land een troetelkind der scheppende natuur is, te schoon, te heerlijk, welligt, om
den verbasterden mensch tot verblijf te strekken.' En over de
godsdienstige verdraagzaamheid (in hetzelfde boek op p. 115)
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tussen Moslims en Christenen: 'En beide beschamen door hunne
verdraagzaamheid vele Christenen in het beschaafde Europa.'
Heel opmerkelijk is Oliviers voorkeur voor Alfoeren. Men leze er
Land- en zeetogten (II, 103) maar op na. Olivier merkt op dat 'de
Alfoeren (Harafora's) die onder den verschrikkelijken naam van
koppensnellers bekend zijn, juist, ondanks die bijnaam, de vreedzaamste klasse der bevolking uitmaakt. Van due zoogenaamde
koppensnellers maakt men zich in Europa doorgaans, gelijk van zoo
vele andere dingen betreffende Oost-Indie, een gansch verkeerd
denkbeeld.' Inderdaad zij snellen koppen, omdat 'zij alvorens te
mogen huwen in den oorlog eene vijand moeten gedood hebben'. Maar
nimmer zullen zij iemand van eigen stam snellen en nog minder
een Europeaan. De Alfoeren zien er smerig en verwaarloosd nit.
'Het uiterlijk voorkomen dezer menschen is echter even zoo
afschuwelijk als hunne inborst goedaardig.'
Olivier kijkt, Olivier beschrijft, Olivier vergelijkt. Laat ik nu nog
een vergelijking citeren. De bevolking van Oma beklaagt zich bij de
Nederlanders over het gedrag van haar patih, en Olivier vervolgt in
zijn Reizen in den Molukschen archipel (I, 109): 'Ik haal deze anekdote
alleen aan om het verschil te doen opmerken tusschen de bevolking
van de Molukken en die van Java. Daar toch, zou een mindere
misschien zijn Hoofd vermoord hebben, wegens eenige vermeende
of werkelijke beleediging, maar hij zou zich nooit verstout hebben
om bij den Gouverneur- Generaal hem aan te klagen; en zeer
verstandig, want in dit geval zou hij groot gevaar loopen van later
door of vanwege den aangeklaagde de voeten gewasschen, dat is
vermoord te worden.'
Gedurende zijn leven (dat wil dus zeggen tijdens zijn externering in
Nederland) heeft Olivier ongeveer 3500 bladzijden tekst over
Nederlands-Indie gepubliceerd. Ik laat hierbij het tijdschrift De
Oosterling en Blik op het bestuur van Nederlandsch-Indie onder den
Gouverneur-Generaal J. van den Bosch buiten beschouwing. In De
Oosterling werd het merendeel van de artikelen niet ondertekend.
Van de Blik (over het cultuurstelsel) is het niet zeker of het door
Olivier of P. Merkus werd geschreven. In ieder geval gaat het hier
niet om reisverhalen.
Olivier heeft in zijn reisverhalen opgetekend wat hem opviel.
'Maar (Land- en zeetogten, II, 360) niets is inderdaad moeijelijker, dan
het karakter en de geaardheid van een geheel yolk te beschrijven.'
En in hetzelfde boek (III, 419) verzucht hij: 'Er hangt, als het ware,
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een sluijer tusschen de inlanders en hunne Europesche gebieders,
waardoor deze laatsten met het wezenlijk karakter der eersten tot
een' hoogen graad onbekend blijven.'
Opmerkelijk is Oliviers aandacht voor het alledaagse. Het is dan
ook niet toevallig dat hij verscheidene pantuns in zijn werk heeft
opgenomen. Laat ik daarom besluiten met een pantun waarin de
'ander' iets over 'ons' te zeggen heeft.
Ada setoe tjitjak
naik di atas tembok,
ada s'orang kepet berak
tra bisa tjebok.
Dit rijmpje dat op p. 124 van Elviro's refs is gepubliceerd zou je als
volgt kunnen vertalen:
Er is een tjitjak
die de muur op loopt,
er is een vieze strontzak
die nooit z'n billen wast.

Noot

Bij het schrijven van dit stukje mocht ik gebruik maken van de aantekeningen van
R. Nieuwenhuys en G.P.A. Termorshuizen. Het citaat in de eerste alinea is ontleend
aan een brief van mevrouw J.C. Olivier aan R. Nieuwenhuys, d.d. 26 januari 1967.
De brief berust in de collectie Nieuwenhuys op het KITLV.
Nieuwenhuys deed vooral onderzoek in Nederland, Termorshuizen op het Arsip
Nasional te Jakarta.
In Nederland zijn de belangrijkste stukken te vinden in het archief van het
Ministerie van Kolonien (berustend op het Algemeen Rijksarchief), waaronder het
verbaal van 6 november 1823, no. 6 en het Oost-Indisch besluit van 26 oktober
1825, no. 13. Tevens verbalen na 1827 betreffende verzoeken tot terugkeer naar
Nederlands-Indie, zijn loopbaan na 1840, financiele aangelegenheden en zijn
overlijden in 1858.
In Jakarta bleek het belangrijkste stuk te vinden in het archief van de Algemene
Secretarie, te weten het besluit van 26 oktober 1825, no. 13 over Oliviers ontslag,
met vele voorstukken en bijlagen. Tevens het besluit van 25 maart 1826, no. 19,
waaruit blijkt wat Olivier deed voor 1821.
In Nederlandse particuliere archieven werden nog gevonden H 499 over Oliviers
Palembangse tijd (berustend op het KITLV) en het verzoekschrift van 1839 aan J.
van den Bosch (te vinden in de collectie Van den Bosch, no. 529, op het Algemeen
Rijksarchief). Een necrologie werd gevonden in het Bataviaasch Handelsblad van
20 oktober 1858, no. 84. Ten slotte werd met betrekking tot het geslacht Olivier
geraadpleegd Oerprintsel genealogysk jierboekje, 1967.
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Uitnodiging
Op vrijdagavond 15 september a.s. organiseert de Werkgroep
Indisch-Nederlandse Letterkunde, in samenwerking met de
Kunststichting Burcht, een speciale bijeenkomst, met een
lezing van

Hella Haasse: Geheimen van een Indisch archief
Hella Haasse houdt zich bezig met het archief van de families
Van der Hucht, Kerkhoven en Bosscha. De theejonkers uit de
Preanger, zoals ze genoemd werden, hebben vanaf 1840 in dit
gebied een belangrijke rol gespeeld. Mede omdat ze aan elkaar
geparenteerd waren, vormden ze een hechte belangengemeenschap, die zich diep wortelde in de Indische samenleving.
Rob Nieuwenhuys heeft in zijn fotoboek Komen en blijven al de
nodige aandacht aan deze fascinerende groep planters besteed.
Hella Haasse werkt aan een boek over dit onderwerp, waarbij
ze zich vooral zal baseren op de ego- documenten (brieven,
dagboeken) die ze in het archief heeft aangetroffen. In haar
lezing zal ze vertellen over de ontdekkingen die ze tot dusver
heeft gedaan.
Plaats: Kunststichting Burcht, Burgsteeg 14, Leiden
Tijd: vrijdagavond 15 september 20.00 uur
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
N.B. Tijd en plaats zijn anders dan gebruikelijk!
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Foto omslag: De romanschrijver en journalist P.A. Daum (1850-1898) op zevenenveertigjarige leeftijd (foto van Woodbury & Page, Batavia)

Arnold Clerx:
Studies over de eenzaamheid van de man
AUGUST HANS DEN BOEF

Tweeentwintig jaar geleden overleed Arnold (Bob) Clerx, auteur
van zes romans die verschenen tussen 1934 en 1952. Op de twee
laatste na, die in het naoorlogse Engeland, respectievelijk Duitsland
zijn gesitueerd, hebben ze direct of indirect to maken met Nederlands Indie. Sommige zijn zeer positief besproken, ook door critici
als Greshoff en Vestdijk. Toch zullen we Clerx' werk niet in
'Indische' anthologieen aantreffen en wordt hij slechts een enkele
keer in naslagwerken vermeld. Er is geen wetenschappelijke bibliotheek in ons land die over alle zes de romans beschikt, dus de
ge1nteresseerde lezer zal moeten reizen.
Ik maakte kennis met het werk van Clerx omdat hij gehuwd was
met Jacoba van Velde. De vraag was of zij invloed heeft ondergaan
van het werk van haar echtgenoot (geen! ), wat voor boeken de
laatste precies heeft geschreven en wat voor iemand Clerx was.
Laat ik beginnen met de biografie. Arnold Clerx werd op 2 juli 1897
in Breda geboren. Zijn ouders waren Hendrikus Antonius Clerx
(eveneens in Breda geboren, 18-4-1868) en Alida Berdina Maria
Kievits (Tilburg, 15-4-1871). Naar eigen zeggen ging Clerx met zijn
ouders naar Indie toen hij een half jaar oud was. Hij volgde daar
enige tijd een HBS-opleiding, waar hij uitblonk in het schrijven en
voor het overige onvoldoende prestaties leverde. Op zijn veertiende
jaar zag hij een kleurrijk verslag van een circusvoorstelling op het
Koningsplein gepubliceerd in 'een van de leidende Indische dagbladen'.
Hij werkte in Nederlands Indie als Engels handelscorrespondent,
als thee- en rubberplanter; als particulier secretaris van de directie
van een grote houtmaatschappij in de Molukken, op Sumatra,
Borneo en Celebes; als correspondent bij de Bataafse Petroleum
Maatschappij, in het verzekeringsbedrijf; als journalist; als ver145
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tegenwoordiger van Engelse handelshuizen. Wanneer een baan
hem niet meer interessant leek, veranderde hij onmiddellijk. Het
laatst was hij makelaar in produkten, voor – nog steeds volgens
Clerx zelf – 'een afschuwelijke dysenterie' hem uit de tropen
verdreef.
Teruggekeerd naar Europa studeerde hij enige tijd MO-Nederlands en voorzag hij na 1924 (volgens een kleine necrologie in de
NRC van 3-1-68) in zijn levensonderhoud als journalist, en later als
toneelspeler in het Rotterdamsch Hofstad Toneel onder leiding van
Cor van der Lugt Melsert en Annie van Ees. Daarna woonde hij in
Parijs en in allerlei Franse dorpjes, in Barcelona en op Majorca.
Locaties die aan het slot van sommige van zijn romans bij de
datering worden genoemd. In 1936 stond Clerx aan het hoofd van
een tehuis voor Spaanse kinderen die de burgeroorlog waren
ontvlucht, gefinancierd door Haagse dames van goeden huize.
Vanaf 1937 was hij gehuwd met de later bekende auteur Jacoba
van Velde (De grote zaal, Een blad in de wind). In het begin van de
oorlog maakte het echtpaar Bob en Tonny (zoals Jacoba toen werd
genoemd) Clerx onderdeel uit van de kunstenaarskolonie to
Cagnes-sur-Mer. In dit stadje vertoefde uiteraard Havank (zoals ook
diens creatie De Schaduw) en behalve hem ontmoette Clerx daar
literatoren als C.J. Kelk en diens levensgezellin Fanny de Jong,
Walter en Annetje Brandligt, Edmee Lemaire en anderen.
Al dan niet via zijn echtgenote moet Clerx het Parijse kunstenaarsmilieu onder wie zich de schilderende broers Bram en Geer
van Velde en Samuel Beckett bevonden, hebben leren kennen.
Tijdens de oorlog kwam Clerx in contact met de geallieerde
inlichtingendienst en na de oorlog fungeerde hij een tijdlang als
Commandant van kampen voor Displaced Persons, exacter: directeur van de UNRRA-teams in West-Duitsland en later Senior
Screening Officer, belast met zuiveringswerk in de Engelse bezettingszone.
Behalve de zes gepubliceerde romans, wilde Clerx, volgens zijn
uitgever Jaap Romijn (1952), nog een zevende schrijven. Deze is
nooit verschenen. In het begin van de jaren zestig heeft Romijn
Clerx nog een keer opgezocht in zijn woning in Cliousclat, een
leeggelopen RhOnedorp in het departement DrOme, met de schilderes Mena Loopuijt aan zijn zijde: 'een oud geworden schrijver die
dag in dag uit aan de werktafel gaat zitten maar niets anders doet
dan sigaretjes draaien en eindeloos in het zondagsblad van de
vorige week snuffelen'.
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Arnold Clerx stierf op 26 december 1967 te Parijs (Winkler
Prins' Lexicon van de Nederlandse letterkunde, 1986, noemt de onjuiste
datum 3-1-1968), zeventig jaar oud.
In zijn inleiding bij B.A.O.R. (1952) schreef Jaap Romijn dat Clerx
de schrijver is van een zeer beknopt oeuvre, van twee of drie
romans van belang. 'Hij behoort tot de "lui" genoemde auteurs, die
weigeren te schrijven onder aandrang van omstandigheden van
buiten af, die in hun werk alleen en uitsluitend zichzelf wensen te
realiseren, en hierin naar de grootst mogelijke zuiverheid streven.'
Romijn kon in 1952 nog niet weten dat het boek waarbij hij zijn
inleiding schreef, meteen ook Clerx' laatste publikatie was.
Volgens Romijn is Clerx pas na de oorlog enigermate bekend
geworden, door de herdruk van Schandaal op Poeloeh-Tampah (1950,
eerste druk 1941).
Uri thema houdt volgens hem Clerx voortdurend bezig, een
thema dat geleidelijk eerder vereenvoudigd wordt dan dat het met
nieuwe motieven wordt uitgebreid. 'Dat thema zou men "de
omkering van het eeuwig-vrouwelijke" kunnen noemen. Clerx'
boeken zijn bij uitstek mannelijk, zelfs de roman die tot titel de
naam van een vrouw draagt: Anne-Marie, is volledig vanuit de man
geschreven; de vrouw in dit boek is alleen maar een sfeer, een
sirenenzang, lieflijk maar fataal. Dat wil niet zeggen dat de mannenfiguur psychologisch ontrafeld wordt, de psychologische methode
betekent een overwonnen standpunt voor Arnold Clerx. Maar de
man is centraal en de vrouw is er terwille van hem [. . .]' Zoals wel
vaker vervulde een opmerking als deze de functie van 'sturende
tekst' voor sommige recensenten.
Overigens gaat het om recensenten die romans van Clerx in kranten
of weekbladen bespraken, substantielere artikelen over zijn werk
zijn namelijk niet gepubliceerd. Binnen de literatuur over de
'Indische letteren' is Clerx nauwelijks een factor. Rob Nieuwenhuys
stipt hem in zijn Oost-Indische Spiegel even aan. Nel Caesar wijdt in
Indische boeken als menschen een beschouwing aan Clerx' debuut
Sinjo Q (1934).

Q's erfenis
Ik wil de boeken nu stuk voor stuk bekijken, te beginnen met Sinjo
Q. Na de oorlog is Clerx' romandebuut herdrukt als De zoon van
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Bronsmer, misschien omdat hij meende dat de term 'sinjo' (halfbloed, Indo, ook wel 'sientje') het toenmalige publiek minder zei.
Beide titels slaan op de hoofdfiguur van de roman, de zoon van de
rijke, blanke plantage-eigenaar Oscar Peter Bronsmer en de jonge
Soendanese vrouw Mirnah.
De vader is een feodale man uit een stuk, een echte 'Clerx-man',
ooit in Semarang door zijn jeugdige Engelse vrouw in de steek
gelaten voor een jongere man – duister en ondoorgrondelijk in de
gevoelens die hij hierover moet koesteren. De zoon lijkt echter niet
over zijn sterke karakter te beschikken en kan na de dood van de
vader, ondanks een voortreffelijke gymnasiumopleiding, in Jakarta
zijn draai niet vinden.
Q's problematische karaktertrek is faalangst, verbonden met een
gevoel van minderwaardigheid over zijn afkomst. Op de middelbare
school al voelt hij zich een outsider, ook omdat hij het mystieke
geloof waarmee hij opgroeide moeilijk kan afschudden. Na enige
tijd wordt hij echter wel degelijk door medescholieren geaccepteerd, vanwege zijn sportkwaliteiten.
Na de dood van zijn vader woont Q als een rijke Oosterse prins in
Des Indes. Overdag werkt hij op een kantoor. Hij heeft een
verhouding met een oudere getrouwde blanke dame die zich door
haar echtgenoot tekort gedaan voelt, maar verbreekt die vervolgens
als hij op een blanke collega van zijn eigen leeftijd valt. Vergeefs. De
kantoorbaan zegt hij op wanneer blijkt dat hij als Indo niet in de staf
kan worden opgenomen: 'De laaghartigste, onbillijkste van alle
wetten, welke ooit een zatte en burgerlijke maatschappij verzon.'
Via een auto-aanrijding ontmoet hij de in Indie toerende Nederlandse schilder Farrel en uiteindelijk gaat hij met hem naar Parijs,
Farrels woonplaats. In de Lichtstad heeft Q de tijd van zijn leven. Hij
beweegt zich gretig binnen het internationale kunstenaarsmilieu,
dat overigens oppervlakkig geschetst wordt. Interessant is dat in
Parijs Q's indoschap geen reden tot discriminatie vormt, integendeel als een interessant exotisch trekje wordt beschouwd. Vol
bewondering ziet men hem een keer 'tandakken'.
De gelukkige tijd duurt echter niet lang, want het patroon van
zijn relaties zet zich voort. Zo verwerpt Q de seksuele verhouding
met een midinette voor de Weense Hilde, zonder het gewenste
resultaat. Teleurgesteld overweegt hij zijn doelloze leven en hij
besluit een baan te zoeken. Bij de Koninklijke in Den Haag heeft hij
succes, via een vriend van zijn vader, die op deze manier een schuld
inlost. De oude Bronsmer had namelijk vroeger bij de Koninklijke
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met deze man samengewerkt, tot deze hem via manipulaties had
verdrongen.
Q beweegt zich nu binnen de Haagse koloniale kringen, waarin
hij door zijn rijkdom een geziene huwelijkskandidaat is, en trouwt
uiteindelijk met een Indo-apothekeres. Het Haagse milieu schetst
Clerx onbarmhartig als een uiterst onbenullige verzameling mensen. Toevallig (sic) maakt Q vervolgens kennis met de jonge
Bowden, die de zoon blijkt to zijn van Bronsmers weggelopen
echtgenote. Deze idealistische jongeman wil naar Indie en Q laat
zich door dit verlangen aansteken.
Zeer voortvarend neemt Q na de terugkomst zijn 'Bronsmerland'
ter hand. Het wordt een modelplantage, door de humane manier
waarop trouwe werknemers worden behandeld, ook omdat Q via
een spion van alles op de hoogte is.
Wat de thematiek betreft kan men met Romijn van mening
verschillen. Zijn 'eeuwig mannelijke' komt slechts aan de orde in
een bijfiguur: vader Bronsmer. Het thema vinden we eerder in de
manier waarop Clerx de positie van de jonge Q, als rijke halfbloed in
een blanke omgeving problematisch maakt. Q's verhouding tot
vrouwen vormt hiervan een invulling, het is geen hoofdthema.
Uiteindelijk vindt hij bij de apothekeres, evenals hij halfbloed, een
vorm van geluk. Zoals hij vroeger als kantoorbediende zich slechts
met een Indo-collega werkelijk op zijn gemak voelde. Niet dat Sinjo
Q hierdoor een politieke roman wordt: Clerx suggereert dat Q's
problemen ook door karaktertrekken van de jongeman zelf worden
veroorzaakt. Aan het eind zijn de twee tegengestelde naturen in zijn
karakter, die van zijn vader en die van zijn moeder, met elkaar
verzoend.
Het sociale karakter van de roman is trouwens nogal dubbelzinnig: tekenend is dat het boek slechts de aspiraties van de halfbloed
redelijk acht. De inlanders zijn toch vrij lui, dom, onwetend,
materialistisch, bijgelovig, 'kunnen het geheel niet overzien'. Zelfs
een interessante bijfiguur als de bediende Karto (een vroegere dief)
komt er in dit kader niet honderd procent positief vanaf. Zij het dat
Clerx wel aandacht aan de Indonesische bijfiguren besteedt en hen
verschillende malen van binnenuit beschrijft.
De kolonialen worden afgezet tegen de oude Bronsmer: 'een
prachtvent, en niet alleen daardoor al buiten de gangbare kliek'.
Een opmerking die Du Perrons werk in herinnering brengt. Zo ook
de liefdevolle manier waarop Clerx het landschap schildert en het
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ambacht van de mensen die er de oorspronkelijke bevolking
vormen. De bijna filosofische manier waarop Clerx in korte zinnetjes zijn wijsheden debiteert, lijkt eveneens een hommage aan de
plaatselijke bevolking: 'Wat is de tijd? Het leven der mensen!'
Rob Nieuwenhuys besteedt in Oost-Indische Spiegel (1975) een
forse alinea aan het boek. De planterswereld moet Clerx goed
hebben gekend, maar tekening van de Bronsmers vindt Nieuwenhuys 'net teveel aangezet, zoals het hele verhaal aangedikt is door
de stoere korte zinnen-stij1'. Hij meent voorts dat de mannen uit een
stuk zich zo autoritair en aanmatigend gedragen, 'vooral tegenover
hun werkvolk, dat we ons zeer goed kunnen indenken dat van tijd
tot tijd zulke planters in de kebonan [plantage] dood werden
aangetroffen'. Een observatie die misschien voor de oude Bronsmer
geldt, maar niet voor de jonge. In ieder geval gaat Nieuwenhuys
voorbij aan de intentie van Clerx, die verscheidene malen benadrukt hoezeer de welvaart en de rust onder leiding van de oude
zowel als de jonge 'toehan' op het gehele Bronsmerland toeneemt.
R. Blijstra, die redelijk positief oordeelde (1935), met name over
de sobere stijl, valt over de 'beunhazerij in de erfelijkheid', vindt dat
Clerx de invloeden van de vader en de moeder op de persoonlijkheid van Q overschat en te weinig rekening houdt met andere
voorzaten.
Nel Caesar huldigt in 1942 juist een tegenovergestelde observatie
over de overleden moeder Mirnah en vader Bronsmer die bij Q
soms lijfelijk aanwezig zijn: 'Heel het boek door draagt Q's karakter
het stempel van hun beider zeer verschillende rassen en persoonlijkheden.' Voorts merkt zij op dat Clerx 'met korte kernachtige
zinnen een situatie scherp en helder weet uit te beelden'. 'Sinjo Q is
een mooi boek en Arnold Clerx moet het niet bij een geesteskind
laten.' Ze prijst de beschrijving van de dood van de oude dienaar
Karto waarmee het boek eindigt. Na vijfenvijftig jaar, met de
afstand en de vertekening die de moderne lezer kenmerken, lijkt de
observatie van Caesar de juiste.

Lautreamont in Borneo en Spanje
Clerx' tweede werk, Het boek Josita, dat in 1936 verscheen, is wat
gecompliceerder van structuur dan zijn debuut. Deze roman (zo
men wil: novelle) kent drie lagen. Die van de verteller in de eerste
persoon, ten tweede de laag van de Indische roman die deze schrijft
over de perfide Josita Bard (cursief weergegeven) en tenslotte het
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nawoord van een anonieme derde (in de tweede druk: Frans Blei, in
werkelijkheid een vriend van Clerx) na de zelfmoord van de
verteller. De laatste stelt dat de interpretatie dat de verteller twee
moorden op zijn geweten heeft, aanvechtbaar is: hij kan alles ook
gefantaseerd hebben.
De spanning tussen de eerste en de tweede laag vormt de basis
van het boek. In zijn huis in Majorca, in een alcoholische roes,
begint de verteller aan een Indische roman. Al spoedig lijkt het erop
alsof de eenzelvige verteller zijn verhaal over Josita Bard gedicteerd
krijgt door de schim van het bewuste personage zelf. Bard blijkt een
gewetenloze man die zich twintig jaar verrijkt ten koste van de
nootmuskaatfirma waar hij in dienst is en tenslotte aan de benedenstroom van de Koeran in Zuid-Borneo een Engelse vriend aan de
krokodillen uitleverde omdat hij diens Chinese geliefde begeerde.
Het boek komt in beweging wanneer op Majorca een figuur
arriveert die Jean Brumeux heet en behalve de initialen ook de
voorgeschiedenis gemeen heeft met het fictionele karakter Bard.
Brumeux blijkt in het bezit te zijn van knipsels met informatie over
de krokodillenmoord.
Kort nadat de verteller met Brumeux heeft gesproken blijkt de
laatste gewurgd met een touw van mensenhaar. In een lakdoos die
in Brumeux' nalatenschap wordt gevonden, ontdekt de politie
knipsels over de Thugs.
De verteller houdt het op Majorca niet meer uit, vertrekt naar het
vasteland en vestigt zich in een Spaanse havenstad. Daar ontmoet
hij het Chinese meisje uit de 'verhalen' (?) en begint hij een
roesachtige seksuele verhouding met haar. Roes en droom zijn
sleutelwoorden: de verteller vraagt zich of of hijzelf niet een
projectie is van Ti Mah, Kay en Josita uit zijn verhalen.
Aan het eind neemt de schim Josita zijn pen weer over. Dan blijkt
plotseling onze schrijver de naam te dragen van de man die in zijn
Indische roman door de krokodillen werd geconsumeerd. Toevallig
verbleef ook de schrijver in Indie: 'ik leefde er vele onplezierige
jaren' en de knipsels uit de lakdoos komen uit zijn tijdschriften.
Kortom, al twintig jaar geleden heeft hij zich gedocumenteerd over
het krokodillenincident.
De anonieme derde geeft tenslotte zijn interpretatie van de
toedracht aan de hand van politiedossiers en van de aantekeningen
van de verteller. We vernemen dat de voorbereide zelfmoord van de
laatste ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Maar wat is er
verder waar? Zijn beide eerste lagen van Het boek Josita een produkt
152

van het door neurose en alcohol geteisterde brein van de verteller?
Onder enig voorbehoud lijkt de laatste interpretatie de juiste.
Voor dit boek geldt Jaap Romijns bovenstaande observatie wel,
want de verteller is een echte Clerx-man uit een stuk, hoewel wat
overdreven aangezet. Altijd vloekend, bars optredend tegen de
vrouw die op Majorca zijn huishouden runt. Jammer dat Rob
Nieuwenhuys geen aandacht aan deze roman besteedt. Van de
verteller kan men zich heel goed voorstellen dat hij met een mes in
de rug gevonden zou worden. Wel is hij literair geschoold, deze
schrijver, hij ke pt bijvoorbeeld Lautreamont. Wat de Chinese
minnares van de verteller betreft, gaat eveneens Jaap Romijns
observatie van de 'Clerx-vrouw' op: onderworpen als ze het 'als
dieren' doen. Anno 1935 gold dit laatste veelal nog als een
negatieve kwalificatie.
Wat de passages over Indio betreft, bevat Het boek Josita koloniale
trekjes: in het verhaal van Josita wordt gesproken over de 'muffe
lucht van niet-Europeanen' die in een hotelkamer hangt. We
vinden ook het stereotyp van mysterieuze Oosterse lieden.
Is deze wat meer gecompliceerde poging van Clerx tot het
schrijven van een roman geslaagd te noemen? Paradoxaal is dat
juist de conventionele elementen in de novelle een zwakke indruk
maken. De tierende, alcoholische verteller, de door en door slechte
moordenaar. De manier waarop de twee lagen met elkaar een
wisselwerking vertonen is daarentegen spannend, zoals ook het
thrillerelement in het plot spannend is. Dat een bij de lezer
onbekende figuur de toedracht uitlegt is onnodig en weer te
conventioneel. Critici als Dumesnil (1940) prezen vooral de soberheid van de taal, kennelijk wisten zij weinig raad met Clerx'
technische operaties.
Voor een Nederlandse prozatekst uit 1936 is Het boek Josita in
ieder geval opmerkelijk.

Schandaal op Poeloeh-Tampah
In 1941 verscheen de roman die Romijn en andere bronnen later
Clerx' bekendste zouden noemen: Schandaal op Poeloeh-Tampah.
Niet geheel juist stelt het WP Lexicon dat in dit boek 'de rampzalige
liefde van een godsdienstwaanzinnige onderwijzer voor een vrouwelijke collega' wordt beschreven.
Protagonist Jozua Kurteling is inderdaad (hoofd- )onderwijzer
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aan een schooltje op het eiland uit de titel van het boek. Eveneens
raakt hij stevig in de war, wanneer hij liefde voor de onderwijzeres
Magda Nichols opvat, maar de tale Kanaans die hij (tegen) over haar
hanteert is het gevolg van de verwarring. Niet omgekeerd.
Kurteling is weduwnaar, het modelvoorbeeld van een schoolfrik
en hij huldigt orthodox-protestantse opvattingen. Zijn zondige
liefde betekent in alle opzichten de ondergang voor hem: hij wordt
gek, hij verliest zijn baan en zijn sociale status. Men moet hem zelfs
verzoeken om de schoolomgeving te vermijden omdat de scholieren
te onrustig worden van de dolende Kurteling. Bovendien is hij een
voyeur wanneer Nichols haar minnaars ontvangt, terwijl hij paradoxaal genoeg nog steeds haar schoonheid en onschuld op de wijze
van het Hooglied blijft prijzen.
Bij dit boek gaat Romijns observatie over de rolpatronen en de
mannenwereld in het werk van Clerx niet geheel op. De zielige,
verknipte Kurteling is nu eenmaal heel iemand antlers dan de
vloekende schrijver, de stoere oude Bronsmer of diens rusteloze
zoon. Bovendien is Magda Nichols meer dan een 'sfeer' op de
achtergrond. Ze is zelfs een belangrijk personage en wordt dan ook
regelmatig vanuit haarzelf beschreven. Bijvoorbeeld in haar verhouding met een jonge inlander als surrogaat voor een vroegere
Zweedse vriend. Deze vriend – daar hebben we wel de echte
Clerx-man – duikt overigens toevallig (sic) wat later in het verhaal
op.
Een hernieuwde relatie tussen de onderwijzeres en de mannetjesputter leidt na allerlei verwikkelingen (Nichols blijkt zwanger van
de inlander) tot een huwelijk met de gekke Kurteling. Nichols
moest kiezen tussen schande en ongeluk en koos kennelijk voor het
laatste.
Het 'jonge paar' vestigt zich in Jakarta, waar de echtgenoot als
speculant aan de kost probeert te komen. Nichols overlijdt tijdens
de geboorte van haar kind. Na enige dagen meent Kurteling dat hij
door haar wordt geroepen en na de dooltocht komt hij dodelijk ten
val.
In tegenstelling tot in het vorige boek zijn het in Schandaal op
Poeloeh-Tampah juist de conventionele elementen die boeien. Het
eilandmilieu, ook de inlanders, vooral de middenstanders, wordt
niet oninteressant geschetst. Niet alleen via hun werk en omgeving,
maar ook door hun gedachten en aspiraties. Kurtelings moederlijke
bediende Moenah is een prachtige creatie van Clerx.
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Een bijzondere rol vervult het landschap: 'De Celebes-Zee veegde
met de regelmaat van een punkah over het hete strand van
Poeloeh-Tampah, waar de witte wegen van koraal met koningspalmen waren afgezet.' Zo heet het in de eerste zin en de zee zal
regelmatig een symbolisch commentaar geven op de geestesgesteldheid van de personages.
Overtuigend heeft Clerx de tale Kanaan-stij1 van Kurteling
weergegeven. De aard van de gekte van de hoofdonderwijzer blijft
echter duister, zoals ook de drijfveren van de onderwijzeres om met
hem in het huwelijk te treden niet helemaal helder worden. Ze
onderwerpt zich aan het lot, op dezelfde manier waarop ze zich
tevoren aan Naar hartstocht had onderworpen.
Ook het schandaal waarnaar de titel verwijst is niet exact te
plaatsen. Gaat het om Kurtelings gekte en ondergang? Om Nichols'
zwangerschap? Haar relatie met een jonge inlander of met de
Zweed? Omdat Kurteling de protagonist van de roman is, lijkt de
eerste mogelijkheid het meest waarschijnlijk.
Liefde is een duister raadsel in het werk van Clerx, maar in
Schandaal op Poeloeh-Tampah leidt deze visie tot een te karikaturale
beschrijving, vergelijkbaar met die in Het boek Josita. De huidige
lezer ervaart bovendien de sfeer van het tropenland die de lusten
buitenproportioneel doet oplaaien en die uiteindelijk tot de waanzin voert, als clichematig.
Schandaal op Poeloeh-Tampah is in ieder geval Clerx' populairste
boek. 1941 was niet zo'n gunstig jaar voor de publikatie, maar de
Salamander-herdruk in 1952 haalde de schade ruimschoots in.
Vestdijk deed het verhaal bij die gelegenheid denken aan een
'goedgebouwd, zich logisch ontvouwend toneelstuk', maar de
tegenspelers van Kurteling waren volgens hem niet sterk genoeg.
Toch had de roman bij hem 'ondanks tastbare tekortkomingen
diepe indruk achtergelaten'. Greshoff vond het 'een fenomenale
roman', waarmee Clerx 'een onzer beste jonge schrijvers' was.
Nieuwenhuys vult bijna een pagina van zijn Oost-Indische Spiegel
met kritiek op dit boek. Het verhaal biedt voor hem alle ingredienten van de oudindische draak. Het begin vindt Nieuwenhuys
veelbelovend: 'een uitstekende sfeertekening en een kort en duidelijk aangeven van de figuren'. Ook hij signaleert dat Kurteling een
karikatuur wordt en dat Clerx zich aan clichés bezondigt. Bij dit
boek stoort Nieuwenhuys zich eveneens aan 'onuitstaanbaar literaire zinnetjes' en 'de korte zinnetjesstijl van de dertiger jaren'.
Kortom, 'Schandaal op Poeloeh Tampah is volgens hem een boek
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waarvan de werking langzamerhand gesmoord wordt in effectbejag'.
De populariteit heeft misschien ook te maken met de extra aandacht
die uitgeverij Querido op het boek vestigde door een prijsvraag. De
heruitgave van Clerx' roman was een van de vijf Salamanders die de
honderdste van de reeks zouden kunnen zijn en de lezer moest
raden welke. In ieder geval werd Schandaal op Poeloeh-Tampah ook
bij Clerx' dood in 1968 zijn belangrijkste boek genoemd.

Schandaal op Tannah-Bassah
Anne-Marie is Clerx' eerste naoorlogse roman, maar het boek sluit
qua sfeer en thematiek sterk aan bij Schandaal op Poeloeh-Tampah.
Een man dreigt ten onder te gaan aan zijn obsessie voor een vrouw.
Opvallend is echter, hoewel de handeling zich op diverse Indische
locaties afspeelt, dat de beschrijving van landschap en bevolking
uiterst summier is gehouden in vergelijking met de vorige boeken.
Vestdijks kwalificatie van 'toneelstuk' zou – in negatieve zin – voor
Anne-Marie kunnen gelden.
Brandpunt van het verhaal is een oliebron annex -raffinaderij,
gevestigd te Tannah-Bassah, niet al te ver van Soerabaya. Aanvankelijk lijkt de hoofdfiguur ene Paul Staecke, een weduwnaar die zijn
apotheek aan de kant heeft gedaan en bij een verwant echtpaar te
Tannah-Bassah is ingetrokken. Na de dood van beiden blijft Staecke
in het oliedorp wonen, als enige niet-employe van 'De Petroleum
Maatschappij'. Af en toe schrijft hij stukjes met een literair gehalte
voor het in Soerabaya gevestigde blad De Postillon, in zijn hoedanigheid van correspondent te Tannah-Bassah. In het geheim schrijft hij
ook aan een roman: Het Fregat der Zonden.
Clerx schetst het leventje in het oliedorp, vol sociale controle en
achterklap. De hogere employes met hun echtgenoten en de lagere
hunkerend naar hun verloofden in Nederland. Speciale aandacht
besteedt hij aan de schildering van 'den sexueelen honger' die
jarenlang in 'de geknevelde jongemannenlijven broeit'. Die schildering blijkt functioneel wanneer het verhaal werkelijk ontwikkelt
met de komst van Anne-Marie, de jonge vrouw die de titel voor de
roman levert.
Anne-Marie Vlaardink is met een vriend van Staecke verloofd,
maar vlak voor haar komst in Tannah-Bassah is deze man overleden. Staecke, van wie gesuggereerd wordt dat hij zijn huwelijk
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nooit consumeerde, ontwikkelt onmiddellijk een diepe en pathologische liefde voor de jonge vrouw. Ze beschikt over een uiterst
sterke uitstraling op mannen (na 1947 zou dat 'sexy' worden
genoemd). Hierdoor krijgt ze een administratief baantje bij de
oliemaatschappij, want ook de personeelsman Vilder wordt door
haar geboeid. Zelf is ze in de ban van jonkheer Muyser, van wie een
vage suggestie wordt gegeven dat hij homoseksueel is dan wel
sadistische trekjes vertoont. Tenslotte vat ook hij een verliefdheid
voor de jonge vrouw op.
In een intermezzo wordt zowel het vroegere leven van Staecke
als van Anne-Marie Vlaardink geschetst, bij de laatste in een aardige
cirkelstructuur. Het begint en besluit namelijk met een ontmoeting
tussen de zestienjarige Anne-Marie en een dronken prostituee in
een stationswachtkamer. De laatste onthult dat mannen 'er niets
aan kunnen doen', dat 'het over hen komt'.
Door de beide voorgeschiedenissen ziet de lezer vrij duidelijke
parallellen met het vorige boek, met de onderwijzeres en de
waanzinnige bovenmeester. Ook de relatie Staecke-Vlaardink zal
een vernietigende zijn.
Toch blijkt dat in laatste instantie niet het geval. In een volgend
deel vertelt een nieuwe figuur, de dichter Christoffel Lamotte, de
afloop van het drama, jaren later. Tannah-Bassah bestaat niet meer,
de bron is opgedroogd, employes en machines zijn naar Borneo
overgebracht. Anne-Marie was bij Staecke ingetrokken, toen er nog
een paar stafleden overbleven om de zaak of te wikkelen. Ze werkt
slechts met Vilder, Muyser en Lamotte, terwijl Staecke het viertal
uit een tomeloze jaloezie bespionneert. Er ontstaan verwikkelingen, Vilder vraagt Anne-Marie ten huwelijk, Muyser wil haar
meenemen naar de firma waar hij een nieuwe baan heeft. AnneMarie is niet in staat om te kiezen: 'Het is allemaal zo moeilijk.'
Staecke kan het niet meer aanzien en verdwijnt.
Na enige tijd vindt Lamotte hem terug in de Chinezenwijk te
Soerabaya en om hem daar weg te krijgen lokt hij hem met een
smoesje naar het nu totaal uitgestorven Tannah-Bassah. Maar wie
blijkt al die tijd op Staecke gewacht te hebben? Juist, Anne-Marie,
en ze blijkt hem nog lief te hebben ook. Ze trouwen.
Rest de lezer de trieste Lamotte, die opmerkt dat het een
troosteloos huwelijk is, want alleen Muyser had Anne-Marie ooit
seksueel kunnen wakkerschudden. Met zijn toehoorder meent de
lezer dat de dichter Lamotte een hopeloze liefde voor Anne-Marie
heeft gekoesterd. Lamotte blijkt de man die vernietigd is. De man
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schrijft dan ook niet voor niets aan een feuilleton waarvan de titel
luidt Ik haat.
Zowel Staecke als Lamotte doen een beetje denken aan de ik-figuur
uit Josita, het pendelen tussen journalistiek en literatuur, hun
eenzelvigheid. De onaanraakbare Muyser herinnert een beetje aan
de perfide Josita zelf. Maar de grootste overeenkomst met de vorige
boeken ligt toch in de geweldige passie die in de blanke harten
onder de tropenzon voor een vrouw oplaait.
Clerx speelt ook hier met tijden en figuren en koestert ook lichte
filosofietjes, zoals: 'Iedere vrouw vindt de andere man', de remplacant voor haar man, en als deze niet bevredigt, de remplacant voor
de remplacant. Al met al lijkt Anne-Marie teveel op Schandaal op
Poeloeh-Tampah met een goede (?) afloop en de kunstgreep om de
geschiedenis te laten voltooien door een nieuwe figuur werkt
evenmin als in Josita.
J. Greshoff (1952) meende dat Anne-Marie rijk is 'aan prachtige
brokstukken, loch zeker niet het afgeronde, in zichzelf volledige
geheel van Schandaal op Poeloeh-Tampah' . Rob Nieuwenhuys stoort
zich aan de 'opgeschroefde toon'.

Een cynische Havank in Londen en
een schandaal in Duitsland
Bevatte Het boek Josita, door het raadsel rondom de moord en het
geheimzinnige oosterse genootschap, elementen van een thriller,
Clerx heeft ook een echte vervaardigd: Het Sloehill mysterie (1950).
Voor deze gelegenheid mat hij zich het pseudoniem Phil Philips aan,
hetgeen hij een jaar later nog eens zou hanteren voor zijn autobiografische schets.
Grappig is dat Clerx op de eerste pagina van Het Sloehill mysterie de
clichernatige 'in medias res'-opening bekritiseert en concludeert dat
het beter is om te beginnen bij het begin. Hetgeen hij dan ook in de
praktijk brengt in de thriller waar de geheimzinnige Baron, de
aanminnige Londense journaliste Miss Murdoch en de politieman
Mac Keenah elkaar beconcurreren in het oplossen van een moord.
Doet de knappe Baron denken aan Dorothy Sayers' Lord Peter
Whimsey, het is toch vooral Havank, waar Clerx' thriller wel heel
sterk op lijkt, vooral op de sfeer van De cycloop (1941; jaren na
Havanks dood in een Schaduw-versie opnieuw uitgebracht als De
zilveren hazewind). Met name een lange en saaie circuspassage laat
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zien dat Clerx zowel sterker als zwakker is dan zijn voorbeeld
(misschien dat hij op zijn veertiende jaar in Jakarta dit onderwerp
wat kleurrijker heeft aangepakt).
Interessant is het cynisme van sergeant Mac Keenah: hij gelooft
dat het onderzoek bepaald wordt door toeval, ongemotiveerde
ingevingen en anonieme brieven. Als drijfveer voor de misdaad ziet
hij niet zozeer geld als wel jaloezie en persoonlijke haat. Los van de
thriller-context fungeren opmerkingen als deze als een poeticaal
commentaar op heel Clerx' werk.
Verfrissend is ook de lakonieke stijl, in korte zinnetjes, vol
ironische herhalingen, die we uit vorige boeken kennen. Ook in de
thematiek schemert Clerx door zijn Philips heen. Mac Keenah is de
cynicus, die desondanks voor de fysieke aantrekkingskracht van
Miss Murdoch valt. Miss Murdoch heeft volgens de verteller een
'iets te zware' boezem. Dat de agent voor haar valt heeft dus minder
met esthetica dan met lust te maken. Kennelijk broeit die niet alleen
onder de tropenzon.
B.A.O.R. is weer een 'gewone' roman en het zou Clerx' laatste
bijdrage aan de Nederlandse letteren zijn. Het boek werd volgens de
inleiding van Jaap Romijn geschreven in opdracht van het Departement voor OKW 'met de beperkende suggestie dat [. . .] de auteur
in dit prozastuk een beeld zou geven van de geestesgesteldheid der
bezettende militairen in het Duitsland na de Tweede Wereldoorlog'.
Enige jaren tevoren had Harry Mulisch een dergelijk thema behandeld in zijn boekdebuut Tussen Kamer en aambeeld, maar de aanpak
van Clerx is geheel antlers.
Het verhaal is als volgt. Hoofdfiguur Clemens, een Nederlandse
polyglot, werkt als ambtenaar voor de geallieerden in de Duitse stad
S., binnen de Engelse bezettingszone. In het bijzonder houdt
Clemens zich bezig met displaced persons, de problemen liggen
echter elders. Zo goed en zo kwaad als het gaat is in de stad een club
voor Engelse officieren ingericht. Er zijn allerlei spanningen, rond
de Duitse meisjes die in deze club bedienen.
Dan verspringt het verhaal naar een later tijdstip en een andere
plaats: Parijs, enige maanden verder. Een man bezoekt Clemens,
die daar inmiddels woont, en vraagt wat er met zijn broer gebeurd
is. Deze broer vervulde in de Engelse bezettingstroepen de functie
van Townmajor en met hem is tevoren kennelijk iets dramatisch
gebeurd.
Wederom blijkt Clerx een schandaal bedacht te hebben dat met
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de relatie man-vrouw te maken heeft. De Townmajor had een van
de Duitse meisjes uit de club zwanger gemaakt en wilde niet meer
terug naar zijn gezin. Als een rivaal het meisje verkracht, vindt er
een moord plaats. Ook Clemens heeft de ware toebracht niet uit de
eerste hand, kent slechts de voorgeschiedenis. De lezer wordt
evenals de broer van de Townmajor derhalve in het ongewisse
gelaten.
Interessant is het begrip 'vrijheid' (het wordt ook in Sinjo Q expliciet
aan de orde gesteld, waar de jonge Q het niet blijkt te kunnen
definieren). Clemens zegt dat Lotte, het Duitse meisje, vrij is te doen
wat ze wil, dat de afgelopen oorlog een vrijheidsoorlog was. Maar
wie het andere werk van Clerx kent, weet dat de mensen in hun
relaties niet vrij zijn en door duistere krachten worden gedreven en
daardoor ten onder gaan, zoals dat in B. A. D. R. het geval is met de
Townmajor.
Greshoff viel voor zijn doen ongewoon hard uit tegen het boek.
Een voorbeeld vond hij het van een opdracht die voor het geld is
geschreven, niet uit de noodzaak van creativiteit bij de auteur
voortkwam. Clemens oordeelde hij als personage wel heel zwak: `Ik
heb erin geprikt: er kwam geen druppeltje bloed uit.' Is Greshoff
misschien te scherp, de milde scepsis tegen het boek die in de
inleiding van Jaap Romijn tussen de regels door voelbaar wordt,
kan de lezer niet antlers dan onderschrijven.
Is er een verklaring voor deze tegenvallende hekkesluiter?
Misschien heeft het te maken met het feit dat Clemens noch de
verliefde Townmajor echte Clerx-mannen zijn. De Townmajor lijkt
hoogstens een beetje op de bijfiguur Vilder, de verliefde administrateur uit Anne-Marie. We kennen twee varianten als hoofdfiguur: de
man uit een stuk of geobsedeerde minnaars als Kurteling en
Staecke. De verteller uit Het boek Josita heeft gevochten, gevloekt en
geleefd voor hij de eigen flood toebracht. De zoon van Bronsmer
blijkt een modus te kunnen vinden. Doch de Townmajor uit
B.A. O.R. wordt net niet gek genoeg en Clemens blijft een neurotische ambtenaar.
Slot
Opvallend in diverse boeken is de enorme bewondering voor een
echte blanke 'kerel'. De njai Mirnah in het eerste boek houdt
zielsveel van de stoere Bronsmer die haar in huis heeft ontboden. Zo
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ook Bronsmers dienaar Karto, die zowel de vader als, na diens flood,
de zoon volkomen is toegewijd. In Schandaal wordt de Zweedse
houwdegen Sven Petterson door de inlanders op handen gedragen,
in Het boek Josita verdraagt de Majorcaanse vrouw zuchtend de
luimen van de Hollandse krachtpatser, die zich vervolgens als een
Bier verenigt met het Chinese meisje in de havenstad. Zelfs de
waanzinnige Kurteling mag zich in de liefde van zijn Moenah
verheugen.
De tegenstelling tussen Clerx' kerels uit een stuk en pathetische
minnaars is dan ook minder groot dan op het eerste gezicht lijkt. Als
er een noemer is waaronder de meeste mannelijke personages van
Clerx bekeken kunnen worden is het die van de eenzaamheid. Elke
nieuwe roman, uitgezonderd de thriller, is een studie in de eenzaamheid van de man, een eenzaamheid waaruit hij soms via een
hevige passie probeert weg te breken. Een eenzaamheid die soms
kan veranderen in een rustige vorm van geluk, wanneer de man
zich van het verlangen naar de grote hartstocht heeft verlost. Zelfs
in de thriller komt zo'n eenzame man voor, zij het als bijfiguur.
Zijn er romans van Clerx de moeite waard om herdrukt te worden?
Sinjo Q komt hiervoor zonder meer het meest in aanmerking,
vanwege de Indo-problematiek. De schandalen rond PoeloehTampah en Tannah-Bassah boeien qua centrale thematiek minder.
Clerx' problematiek van de macho-man is gedateerd, en er vallen
weinig andere elementen te ontdekken die dit compenseren. Al is
Schandaal op Poeloeh-Tampah een aardige Indische roman. Daarom
zou in tweede instantie een ander boek van Clerx voor herdruk in
aanmerking komen. Josita, vanwege de techniek die hij daarin
hanteert, vanwege de dromen en de roes van de verteller. Deze
roman mist bovendien een hebbelijkheid waar alle andere aan
lijden: het grote aantal 'toevalligheden'. In Josita is het toeval geen
toeval maar projectie van de verteller.
'Twee of drie romans van belang', om met Jaap Romijn te
spreken, op een produktie van zes. Daarvoor hoeft niemand zich
toch te schamen?
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P.A. Daum als literair criticus
GERARD TERMORSHUIZEN

'Een roman — onverschillig of het een
"Indische" is of een andere, — is in
zekere zin als hazepeper; het talent van
de schrijver is de haas. Ontbreekt dat
talent, dan is het boek een "Indisch" of
een ander prul, in de tegenwoordige
tijd niet eens meer goed voor een oud
Europees gebruik.'

P.A. Daum (1850-1898) is befaamd geworden om zijn Indische
romans. Daarnaast is hij een van de boeiendste en best schrijvende
journalisten die Indict heeft gekend. In de twintig jaren dat hij in de
kolonien werkte, gaf hij leiding aan achtereenvolgens De Locomotief,
Het Indisch Vaderland (beide verschijnend in Semarang), en het
Bataviaasch Nieuwsblad.
Uit zijn kranteartikelen komt Daum naar voren als een markante
persoonlijkheid. Deel uitmakend van een progressieve elite,
schroomde hij nooit zich to verzetten tegen traditionalisme en
vooroordeel. In hem ontmoeten we echter ook de typische koloniaal die stem gaf aan de meningen en gevoelens van het merendeel
van de Indischgasten.
Een heel bijzondere rol heeft Daum gespeeld als literair criticus.
Zijn beschouwingen over het werk van de naturist Emile Zola
bijvoorbeeld horen tot het interessantste dat er in die tijd door
Nederlandse critici over de grote 'innovateur' van het proza is
geschreven. In het vaderland had men overigens geen weet van die
stukken, evenmin als daar iets doordrong van Daums andere,
vooral over Nederlandse literatuur handelende, kritieken. In de
toonaangevende literaire kringen werden geen Indische kranten
gelezen. Wie zou daar trouwens willen geloven, dat in dat verre,
cultureel achterlijke Indict, een letterkundige actief was, die een
waardevolle bijdrage zou kunnen leveren aan de discussie over de
'nieuwe' literatuur! En zo vinden we verklaard dat Daums originaliteit als literair criticus in Nederland volstrekt onopgemerkt bleef.
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P.A. Daum, op vierenveertigjarige leeftijd. De foto werd gemaakt in 1894 tijdens
zijn verlof in Nederland.
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De lectuur van Zola's theoretische werk had bij Daum een
radicale ommekeer teweeggebracht in zijn denken over literatuur.
Dat proces was begonnen in zijn eerste Indische jaren en werd
voltooid in 1883. Het is boeiend te constateren, hoe Daum in de
loop van dat laatste jaar, werkend aan zijn eerste roman Uit de suiker
in de tabak, bezig is geweest met het voor zichzelf formuleren van
zijn pas verworven ideeen over literatuur, de romankunst in het
bijzonder. In Het Indisch Vaderland van 15 september 1883 kwam hij
daarmee naar buiten in zijn beschouwing Indische romans, die in
haar vernietigende uithaal naar de in de afgelopen decennia
uitgegeven romans over Indie als Daums literaire credo kan worden
gezien. Zijn kritiek was in essentie gericht op de zogenaamde
'idealistische' traditie die het literaire klimaat in Europa nog
beheerste. Dat die aanval tegelijkertijd een veroordeling inhield van
zijn eigen uit dezelfde traditie voortgekomen werk – een tiental in
de jaren zeventig in Nederland geschreven novellen – sprak vanzelf. Aan het slot van zijn betoog lezen we:
Men kan niet zeggen, dat mijn oordeel over de Indische
romans gunstig is; schrijvers en schrijfsters die het vorenstaande lezen, hebben veel te expedieren naar hun buurlui!
Een troost moge het voor hen zijn – een schrale! – dat het
gehalte der andere Nederlandse romans en novellen niet
veel beter is. De vloek van het dilettantisme drukt onze
letterkunde zwaar. Niemand ziet dat beter dan hij die, gelijk
ik, een tiental jaren geleden mir nichts dir nichts novelletjes
uit de mouw schudde. Ik heb er honorarium voor genoten,
en ze zijn uitgegeven; ze zijn zelfs vertaald; ze hebben dienst
gedaan om scheurkalenders samen te stellen, en God weet
tot welke doeleinden nog meer.
Welnu, ik zou geld geven als ik dat prulwerk ongedaan
kon maken. Ik bloos niet licht – journalisten zijn geen
jongejuffrouwen maar geef aan schrijvers en schrijfsters
de troostvolle verzekering dat ik, als het toeval mij een van
mijn vroegere buitensporigheden onder de ogen brengt, in
m'n eentje een kleur krijg over zoveel onzin en onbeduidendheid. Als ook zij nog tien jaar leven en werken, zullen zij
dat ook over hun arbeid van thans, en dan zullen zij er mij
geen verwijt van maken dat ik hen thans zo hard val.
Tussen december 1883 en juli 1884 verscheen Uit de suiker in de
tabak als feuilleton in Daums eigen dagblad. Het boek kan worden
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beschouwd als de eerste Nederlandse naturalistische roman. Daum
zou in totaal tien Indische romans schrijven. Ook over literatuur
bleef hij regelmatig schrijven. Meestal kwam hij daartoe, wanneer
hij werd getroffen door werk dat hem aanleiding gaf tot een
principiele stellingname. In 1886 las hij de roman Anna Steinfort van
een zekere Creola. Dit was zijn commentaar:
Als ik tegenwoordig lets onaangenaams heb te zeggen of te
schrijven van een boek, dan denk ik aan de haast weemoedige woorden van Busken Huet in zijn voorwoord tot Louise
B. B.'s Kindervreugd en Kinderleed:
'Door mij zijn in den litterarischen bloemhof van meer
dan een land- en tijdgenoot verwoestingen aangericht; en
toen ik las hoe zoet en gezeglijk de Wind, nadat hij in den
tuin der kinderen van het sprookje een soortgelijk kwaad
bedreven had, luisterde naar de berisping van het Haantje
van den Toren, toen heb ik mij geschaamd.'
Het komt mij dikwijls voor, dat ik mij ook moet schamen;
dat ik, naar 't schijnt, op bellettristisch gebied te kort kom
aan vermogen om te waarderen.
Daar is nu bijvoorbeeld Creola, naar ik hoor een Indisch
meisje, dat lets geschreven heeft, groter dan een novelle en
kleiner dan een roman.
Zij heeft het werkje opgedragen aan professor J.A. Alberdingk Thijm 'uit ware hoogachting, met de meeste eerbied';
het is lief geschreven. Vraagt niet of moeders het haar
dochters kunnen laten lezen, – men kan het gerust een
zuigeling in handen geven.
Nu zegt gij allicht: wat kan de man in 's hemelsnaam dan
tegen dat boekske hebben?
En ik hoor u vervolgen: 'Kom kijk nu niet zo zuur als 'n
onrijpe citroen in azijn-essence; Creola is een lief meisje, dat
zie je immers wel! Zet nu eens een tevreden gezicht, en
glimlach, alsof een fotograaf u door zijn camera obscura
begluurde; knik bemoedigend met het hoofd, en zo gij zelf
geen geijkte termen om "gematigd te loven en te prijzen" in
uw brein hebt, kijk dan maar eens in een Hollands tijdschrift; verder twee maal een "maar", met 'n paar kleine
aanmerkingen erbij, en . . . dan is iedereen tevreden.'
'Ja maar. . . de kunst en ikzelf. . .'
' Larie! Een romannetje schrijven heeft niets met de kunst
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te maken. Denkt ge dat, sedert de hogere burgeresscholen,
romanschrijverij nog lets beduidt? Als onze meisjes dat niet
eens konden! En wat je zelve betreft, – wat geeft u het recht
eisen te stellen?'
'Wel. . . ik heb. . .' Doch nee; het doet niets ter zake. 1k
denk weer aan de gezeglijke Wind van Busken, en ik
schaam mij.
En ik wens Creola een hartige teug uit de beker der
wereld- en mensenkennis; ik hoop, dat als ze weer eens gaat
schrijven, ze dan meer denken zal aan wat is, dan aan wat
wezen kon of wezen moest, als alles pour le mieux was; laat zij
trachten zich van de bellettristische schoenen te ontdoen,
waarop ze nu nog loopt, en die zo menigeen intellectuele
eksterogen hebben bezorgd; laat zij eens trachten te arbeiden d'apres nature in plaats van naar papieren voorbeelden.
[. . .]
Een literatuur 'd'apres nature'. We zijn hier natuurlijk terecht bij
Emile Zola. Hij noemt hem bij name en stelt hem ten voorbeeld in
zijn bespreking van de – bij verschijning veel opzien barende –
'opiumroman' Baboe Dalima van de oud-officier M.T.H. Perelaer.
Het stuk volgt op Daums – hiervoor geciteerde – beoordeling van
Creola's roman Anna Steinfort.
Bijna in alles is het boek een tegenstelling van het vorige
[Anna Steinfort]. Het vormt twee dikke delen; het is zó
geschreven, dat slechts de zeldzame moeders die haar
kinderen een sturdy opvoeding geven het in de handen der
meisjes kunnen laten; het is niet lief, integendeel, en zo men
iets erop heeft te zeggen: en avant, marche! Uw kritiek zal
geen traantje ontlokken aan een damesoog.
Zo'n oud-majoor heeft een harde huid; hij kan er tegen
als zes.
Met het schrijven van Baboe Dalima heeft de majoor
Perelaer een doel gehad. Hij heeft willen aantonen hoe
verregaand demoraliserend het stelsel is, dat door onze
regering ten opzichte der opiumpacht wordt gevolgd.
Baboe Dalima staat, hoeveel moeite zich de heer Perelaer
ook heeft gegeven en in welk een aantrekkelijk kleed het
ook zij gestoken, beneden Borneo van Zuid tot Noord [een
ander boek van Perelaer].
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Heerenstraat in Semarang, waar zowel
gevestigd.
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De Locomotief

als Het Indisch Vaderland waren

En wat het meest curieuze is van 't geval: de heer Perelaer
verbeeldt zich dat zijn werk 'naturalistisch' is, omdat er
dingen in geschreven zijn die men onzedelijk noemt. Dit is
het gewone gebrekkige inzicht. Het naturalisme is niet een
etalage van viezigheid. Slechts waar het, de maatschappij
schetsend, op het vuile stuit, knijpt het niet angstvallig de
ogen dicht en draait erom heen of veinst het niet te zien,
maar toont het aan. Het naturalisme constateert; het staat niet
tegenover kiesheid of fatsoen, maar tegenover onwaarheid en
negatie; het strijdt tegen overdrijving aan iedere kant,
omdat het ernaar streeft zo dicht mogelijk te blijven bij de
werkelijkheid. Als de heer Perelaer wil weten wat het
naturalisme is, dan raadplege hij niet Frans Netscher c.s. –
helaas! die 'jongelui' weten 't zelf niet; doch hij leze Zola's Le
roman experimental en Le naturalisme au theatre. Deze werken,
waaruit wat te leren valt, neemt niemand ter hand. Maar
men werpt zich op Nana en Pot Bouille en snuffelt bij
voorkeur in het vieze, en neemt een news vol mee in het
maatschappelijk verkeer om te kunnen getuigen dat 'het
Naturalisme' onwelriekend is.
De l'ordure, messieurs!
Anderen weer – bijv. de heren Netscher c.s. – zoeken
enkel in de vorm wat slechts te vinden is in de vorm en het
wezen samen. Zij beelden zich in 'naturalistisch' te schrijven, wanneer zij op literarisch gebied de realistische schilder
nadoen, die niet de beelden schetst zoals ze zijn, maar zoals
hij ze ziet.
Zij beschrijven u lets heel gewoon in woorden van hun
eigen maaksel; woorden, soms heel aardig gevonden, maar
zonder nut, omdat men hetzelfde in andere woorden even
begrijpelijk en meestal welluidender kan zeggen. Zij doen
als de schilders die, voor hun onderwerp tevreden met een
Scheveninger en een duin, of een koe, twee bomen, wat
gras en een hek, – likken en vegen tot men de omtrekken
bijna niet meer zien kan. Beklaagt ge u over de onduidelijkheid der voorstelling, dan vertellen ze u dat het waait. . . n.l.
op hun schilderij.
Doch wij raken van de Baboe af!
Het boek van de heer Perelaer lijdt in de eerste plaats aan
'boekerigheid'. Wij verwijten het de schrijver niet. Men
verwisselt op bellettristisch gebied een oude niet met een
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nieuwe richting zoals men een oude jas aflegt en een nieuwe
aantrekt.
Het naturalisme is door geen schrijver met succes toe te
passen, zo hij niet vooraf daarvan studie heeft gemaakt; ook
in dit opzicht geldt: pour savoir une chose etc.
Die studie ontbreekt de heer P. en daarom is hij, menende
naturalistisch te zijn, maar al te vaak precies het tegenovergestelde.
Overigens laat het boek zich lezen om de levendigheid der
voorstelling en des schrijvers opgewekte en opwekkende
fantasie.
Dat het 't effect zal doen in zijn genre van een Uncle Tom's
cabin moeten wij betwijfelen.
In zijn kritiek op Perelaer brengt Daum zijdelings ook de mooischrijverij van de 'Tachtigers' ter sprake. Hij had grote bezwaren tegen
hun 'woordkunst', een naar zijn mening onnatuurlijke wijze van
uitdrukken die meer met een 'kunstje' dan met kunst had te maken.
Een voorbeeld daarvan vond hij de volgens de 'zogenoemde
impressionistische methode', en dus 'erg geveegd en gesmeerd',
geschreven roman Zuster Bertha (1891) van Aletrino die het presteerde '245 bladzijden druks vol [te maken], waarvan 200 te veel,
terwijl 200 andere, die erbij gehoord hadden, ontbreken.' Trouwens, diende die in het 'nieuwe' Nederlandse proza zo in zwang
zijnde 'ecriture artiste' schrijvers als Aletrino en Netscher niet als
welkom middel om hun literair onvermogen te camoufleren?
Veel positiever was Daums oordeel over de maatschappelijk
geengageerde prozaist Herman Heijermans. Wel, stelt Daum in
verschillende recensies vast, onderging ook deze naturalistische
schrijver de hinderlijke invloed van de ' Nieuwe Gids-stijl', maar die
vormde voor hem nooit een doel in zichzelf. Over diens roman
Trinette (1893) doet hij deze interessante uitspraak:
Heijermans wordt goed; hij is nu reeds beter dan de rest,
dunkt me. Nog heeft hij maar rondgekeken in een klein
kringetje, en de grote samengestelde indrukken van het
Leven moet hij nog krijgen en weergeven, maar als het eerste
is gebeurd, zal hij waarschijnlijk het laatste ook kunnen.
Onnodig te zeggen dat Heijermans realist en impressionist
is. Zijn gebrek aan brede ervaring maakt hem wat onbeholpen in twee richtingen; hij is niet sober genoeg in het
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opzetten en hij verkeert, door de verkeerde mening van
sommige voorgangers, nog in de waan dat het in de
literatuur impressionisme is een soort van inventaris te
maken en voor elk woord een rijtje adjectieven te plaatsen,
als men een tingel-tangel of iets anders wil beschrijven.
Doch dat zal overgaan.
In Daums uitvallen naar de mooischrijverij moest vooral Netscher
het ontgelden. Naar aanleiding van een door deze gepubliceerde
schets besloot Daum het 'genre' ook eens te proberen. Het leidde tot
een amusant stukje:
Ik sta op Molenvliet bij gang Chaulan te wachten op de tram.
De zon werpt brede gloeiglanzende flipflappen van licht
over de rechte vuilgrijze weg, en de witte huizen baden zich
in de trilling der dukatengouden straalbundels. Langzaam
stuwt het geelgrauwe water voort, klikklotsend tegen de
zeemleren kuitrondingen der vrouwen die plisplassend in
het slijmig nat, met veel sierlijkheid voorover buigend, vol
vuile schaduwvegen en gele weerschijn van licht, de duim
drukken tegen het ene neusgat ...... fffts!
Over de kromming der spoorstaven langs de Harmonie
nadert schuifelend en wriemelend het stoomsissend tramgevaarte, in het vlietse lijnperspectief een donkere vlek
werpend op de helle muur van Oger; de machinist ningnangelt de metalen bel; de conducteur blaast schel en tuterutu
zijn fluitje, en als het rommeldebommelend gedraai der
uitlopende wielen rikketakkend wegsterft ...... Ja, geachte
lezer, dan, ik kan 't waarachtig niet helpen, maar dan staat
de tram stil, en ik stap in.
Gij ziet, het is in 't geheel niet moeilijk en het staat zeer
smaakvol en net; gij kunt het zonder te wipbillen, te
wiegheupen of te vlijhalzen, net zo gauw en zo goed, als
Frans Netscher het duet.
Vanzelfsprekend had Daum, zelf Indisch romancier, bijzondere
belangstelling voor wat er in zijn dagen door anderen aan Indische
bellettrie werd voortgebracht. Wat hem onder ogen kwam, stemde
hem echter weinig opgewekt. Waardering had hij eigenlijk alleen
voor het werk van Creusesol. Wat de overigen betreft, was het wat
Daum betreft armoe troef. Niet alleen stootte hij zich aan het
'onnatuurlijke' en 'onware' van hun schrifturen, regelmatig ook
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De Kali Besar in Batavia, waar de redactie en de drukkerij van het
Nieuwsblad waren gevestigd.
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legde hij de vinger op een nog essentieler tekort: hun gebrek aan
artistiek talent. Hoe gelijk had Daum, stellen we zo'n honderd jaar
na dam vast; hoe terecht zijn hun werk en vaak zelfs hun namen
vergeten: Perelaer, Creola en Ernst, om er een paar te noemen, en
natuurlijk de ook in Indie zeer populaire schrijfsters Annie Foore,
Therese Hoven en Melati van Java. Omdat er van hen regelmatig
werk verscheen, komt Daum nogal eens over hen te spreken. Over
Melati van Java merkt hij bijvoorbeeld op:
Melati van Java, die in haar eerstelingen verdienstelijke
pennevruchten leverde, heeft allengs de Roman gemaakt
tot haar schoothondje en de Novelle tot haar lievelingspoes.
In de voeding en verzorging van die twee huisdiertjes die
onder haar handen zo mak en tam geworden zijn dat ze
niemand kwaad doen, verslijt ze haar dagen in de P.C.
Hooftstraat te Amsterdam. Daarom laat het Hollandse yolk
haar onschadelijke beetjes toe in de heilige tempel der
Literaire Kunst. Oorspronkelijk is Melati van Java nooit
geweest. Zij behoort tot de 'Schriftstellerinnen' die, zonder
buitengewone geest of genialiteit, eenvoudig weten te
vertellen, de dingen groeperend binnen 'n ouderwets romandecoratief, fantaserend wat in het werkelijk leven niet
bestaanbaar is. Zo werd ze de favoriete van het damespubliek en de getrouwe leveranciere van de leestrommels.
Zij is voor ons land geworden wat Marlitt is voor onze Duitse
naburen: vervaardigster van romans die men in hospitalen
de zieken voorleest om ze 'n beetje op te fleuren.
Aanzienlijk hoger dan die van Melati van Java en haar, in zijn ogen
nog middelmatiger, kunstzuster Therese Hoven schat hij de kwaliteiten van Annie Foore. Helaas echter heeft zij dat talent 'verknoeid'
aan het 'afgezaagde thema van treurspel en dolk en geween', aan
het 'conventioneel romantische van voor veertig jaren in slaapbroek en kabaja'.
Oordelend over recent verschenen Indische bellettrie refereert
Daum een enkele keer – zij het indirect – aan zijn eigen romans.
Zoals in dit afsluitende stukje:
Jeanette Clifton. Een Engelse roman? Pardon, een Indische,
uitgekomen bij Van Dorp te Semarang, geschreven door
Ferd. Reimond. Dus alweer een 'Indische roman'! Daar gaan
tegenwoordig geen veertien dagen voorbij of zo'n produkt
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ziet het licht. Het is blijkbaar een snort van speculatie
geworden op het publiek dat voor enige jaren enkele
Indische romans goed heeft ontvangen, zodat er herdrukken, zelfs derde uitgaaf, van zijn nodig geweest. Die romans
waren vrij eenvoudig geschreven en lazen gemakkelijk. En
iedereen, die wel eens 'n klapperboom had gezien, schijnt
toen tot de overtuiging te zijn gekomen, dat het niet de
moeite waard was ook eens zo'n Indische roman te schrijven. Wat was dat eenvoudig! En de uitgevers schijnen
gedacht te hebben: o, wil het publiek 'Indische' romans, –
vooruit dan maar!
Of het succes ook moest gezocht worden in de wijze
waarop ze geschreven waren – die vraag schijnt niet aan de
orde te zijn geweest.
De persen hebben gekraakt onder het afdrukken van zo
ontzettend veel vellen Indische romans; tal van spiksplinternieuwe namen en pseudoniemen hebben zich opgedaan;
maar de herdrukken – laat staan de derde uitgaven – zijn
achterwege gebleven; het publiek is wantrouwend geworden; enkel de leestrommels slikken haar contingent aan rijp
– s'il y en a –, aan groen altijd; en zo ooit aan dat laatste
gebrek mocht zijn geweest, – sedert de stroom van Indische
romans zo rijkelijk vloeit, is dat zeker het geval niet.
Een roman – onverschillig of het een 'Indische' is of een
andere, – is in zekere zin als hazepeper; het talent van de
schrijver is de haas. Ontbreekt dat talent, dan is het boek een
'Indisch' of een ander prul, in de tegenwoordige tijd niet
eens meer goed voor een oud Europees gebruik.
Nu moet men niet denken, dat ik hier schrijf over de
inhoud van het boek Jeanette Clifton. Dat heb ik nog niet
gelezen en ik kan dus volstrekt niet zeggen of dit niet
wellicht een hazepeper is met haas. Wat ik schreef vloog mij
zo door het hoof d, toen ik een exemplaar van de uitgever
ontving, wat mij deed uitroepen: daar heb-je waarachtig
weer een Indische roman!
Gerard Termorshuizen werkt bij het KITLV in Leiden. Promoveerde in
1988 op: P.A. Daum, journalist en romancier van tempo doeloe. Het hier
afgedrukte artikel is een fragment uit: '1k ben journalist ex professo', een
keuze uit Daums Indische journalistiek die februari/maart 1990 bij Nijgh &
Van Ditmar te Amsterdam zal verschijnen.
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Viereneenhalf uur:
Java door de Engelsen veroverd
FRITS JAQUET

Eigenlijk heeft de verovering van Java door de Engelsen slechts
viereneenhalf uur geduurd, namelijk van half vijf tot negen uur
's morgens op 26 augustus 1811. In die uren viel Meester Cornelis,
de enige vesting van belang op Java.
Natuurlijk, de val van Meester Cornelis had een voorgeschiedenis
en een nasleep, maar ze zijn nauwelijks vermeldenswaardig. Het
enige van belang uit deze tijd was de wapenschouw op 15 augustus,
gegeven ter gelegenheid van de verjaardag van Napoleon. Intussen
krijgt men aan de hand van de verslagen wel een zeker beeld van de
samenleving. En daar gaat het bier om. De wolfskuilen, het
blikkendozenvuur, de redoutes laat ik over aan degenen die
geinteresseerd zijn in de militaire vertogen zoals die bijvoorbeeld
gepubliceerd zijn in het Indisch militair tijdschrift. Het gaat mij om de
persoonlijke verslagen en met name om het 'Dagverhaal eener
veldtogt', een anoniem manuscript dat zich in de universiteit van
Sydney bevindt en dat in 1822 werd geschreven. De auteur ervan
blijkt de officier Frederik Knotzer te zijn, die op 10 augustus 1782 te
's-Gravenhage werd geboren.
Als gevolg van de Napoleontische oorlogen in Europa begonnen de
Engelsen hun koloniale oorlogen in de rest van de wereld. 4 augustus 1811 landden de Engelsen in Tjilintjing, vijftien mijl beoosten
Batavia. Van Nederlandse kant (of liever van Franse kant, Nederland was immers in 1810 bij Frankrijk ingelijfd) gebeurde niets. En
er bleef niets gebeuren. De Engelsen kwamen niet om in de
verstikkende moerassen rondom Batavia, het Oostindische leger
wachtte af.
Knotzer begint zijn verhaal vrij mismoedig.
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Op den y en Augustus 1811, beyond ik mij te Buitenzorg, op
het eiland Java, kommandeerende een bataillon infanterie,
van het 4e regiment bestaande gedeeltelijk uit Javanen,
Amboneesen, Boegineesen en Madureesen. Dit bataillon
had ik zes weken te voren, als geheel opgerigt. Het korps
officieren bestond uit weinig fatzoenlijke lieden, meest alle
gewezen onder officieren van de ingelijfde regimenten
Muron, en Wurtemberg en eenige zoo genaamde Liplappen
(een bastaard soort, geteeld uit een' blanken varier en eene
gekoeleurde moeder) met weinig zielsvermogens bedeeld.
Dat ik met dusdanige menschen veel moeite had, om iets
goeds uit te rigten, behoeft wel niet nader bevestigd te
worden. Ook sprong ik met hen al zonderling om. Door
eergevoel was weinig te verkrijgen. Alleen door middel van
straffen, en aanhoudende oefening, gelukte het mij dat
traage ontzenuwde ligchaam in beweging te brengen. De
zamenstelling der onder officieren was in evenredigheid, als
dat der officieren. De gemeene soldaten, beschouwde ik als
werktuigen, ten voile ongeschikt voor hunne bestemming;
evenwel bezaten deze nog eenen goeden wil, en rijkelijk zoo
vele verstandige vermogens als hunne bovengestelden.
Met dit bataillon begaf ik mij ten gemelden dage op
marsch naar de versterking, genaamd Meester Cornelis,
gelegen, twee uren van de stall Batavia, alwaar het regiment
zich met de overige troepen, uitmakende het Javaansche
leger, moest vereenigen.
Het beeld dat Knotzer van zijn bataljon geeft is in overeenstemming met het beeld dat men krijgt over het gehele Oostindische
leger. Uit het plakaat van 7 maart 1808 blijkt dat het leger bestond
uit 4711 Europeanen [en Ambonezen], waarvan 580 officieren, en
uit 14.605 niet-Europeanen, waarvan 158 officieren. Na het verlies
van de Molukken in maart 1811 bestond volgens H.M. de Kock het
leger uit 2448 Europeanen, 1401 Ambonezen en 14.162 Javanen
en anderen. G. Nypels beschrijft dit leger als volgt (p. 5) :
Het aantal Europeanen bedroeg slechts 7%. In het officierscorps werden vele leden opgenomen, die in Europa de
korporaals-graad niet zouden verworven hebben. Matrozen, zelfs handwerkslieden, die noch door bekwaamheden,
noch door gedrag uitmuntten, traden in het leger en kregen
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spoedig de epauletten. Er waren hoofdofficieren, die ternauwernood hunnen naam konden schrijven. Wie soldaat
bleef, was natuurlijk van het allertreurigste gehalte.
Met het inlandsche element was het niet gunstiger gesteld. Op Java en Madura werd door de regenten met dwang
geworven, de vrijwilligers kwamen zoo weinig vrijwillig,
dat zij in den regel geboeid aan de depots werden afgeleverd.
Baliers werden gekocht, slaven konden hun 'vrijheid' krijgen door
dienst te nemen.
En toen dit alles nog niet voldoende opleverde [zie bijvoorbeeld plakaat 16-19 februari 1808], werd den eigenaars van
slaven eene schatting opgelegd, waardoor zij van een bepaald aantal telkens een slaaf voor het leger moesten
afstaan. Natuurlijk bestemden zij daarvoor die sujetten,
welke als het minst handelbaar golden.
Nypels heeft deze gegevens onder meer van B. von Saksen-WeimarEisenach, die in 1835 het boek Beknopte beschrijving van den veldtogt
op Java in 1811 publiceerde. Hij noemt in zijn inleiding overigens
H.G. Nahuys en Knotzer die hem hun 'bescheiden ter hand hebben
gesteld'. Het dagboek van Nahuys werd (verkort) in 1895 gepubliceerd, dat van Knotzer nimmer voor zover ik weet. In geen van
beide geschriften komen zogenaamde typeringen voor van bevolkingsgroepen. Von Saksen geeft ze wel. Hoe komt hij daar toch aan?
Hijzelf kwam pas voor het eerst in 1848 in Oost-Indie, te weten als
bevelhebber van het leger.
Von Saksen schrijft op p. 26: 'De Javaan bezit, over het algemeen
weinig moed.' P. 27: 'De inboorlingen van het eiland Bali hebben
een nog vredelievender karakter.' P. 29: 'De Boeginesche soldaat,
oorspronkelijk van het eiland Celebes, is dapperder dan de overige
Indianen, loch kan zich zeer moeijelijk aan de krijgstucht wennen.'
P. 30: 'De Madurezen kunnen tot goede soldaten gevormd worden.' De Ambonezen stonden sinds ze vanaf 1804 werden gekerstend en dus behandeld werden als Europeanen bekend als trouwe
bondgenoten. P. 15: 'Ten aanzien van krijgstucht en moed wegen
ze tegen de Europeaansche soldaten op.' In schrille tegenstelling
met hen stonden de Dajaks. Pp. 27-28:
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Ten aanzien van de Dajakkers, die van het eiland Borneo
afkomstig zijn, is genoeg bekend, dat hunne heldendaden
zich bepalen tot het afzakken in kleine kano's van de
rivieren, welke haren oorsprong in het binnenste gedeelte
van het eiland hebben, en zich in het riet verbergen, van
daar de arme visschers of reizigers met hunne vergiftige
pijlen te treffen, en alsdan te vermoorden, om van de
hoofden Bier ongelukkigen, welke zij op zulk eene lafhartige
wijze om het leven hebben gebracht, zegeteekenen op te
rigten. Met welken moed kunnen deze moordenaars goede
troepen bevechten?
De ambtenaren van Banjermassing (eiland Borneo) hadden, ten opzigte van de aanwerving dezer rekruten, zich met
den sultan verstaan. Deze moest namelijk, onder verschillende voorwendsels, een groot aantal bergbewoners binnen
die stad trachten te lokken. Met geweld maakte men zich
alsdan van hen meester, om ze naar Batavia in te schepen.
Twee kompagnieen van deze ongelukkigen, die men, op het
einde van 1810 van Samarang, over water naar Batavia
vervoerde, sloegen onder weg aan het muiten, maakten zich
van het vaartuig, dat hen moest overbrengen, meester,
vermoordden hunne officieren, en zetten koers naar hun
land.
Over dit heterogeen gezelschap kreeg de Franse generaal Jumel het
bevel. Jumel, die Maleis noch Nederlands sprak. In april 1811 was
hij in Batavia aangekomen evenals gouverneur-generaal J.W. Janssens die het gezag van H.W. Daendels overnam. Over Daendels
waren immers klachten geuit wegens diens meedogenloosheid.
Tegenover het Oostindische leger stond het Brits-Indische, dat
geheel anders van samenstelling was. Het bestond uit ongeveer
5000 Europeanen en circa 6000 zogenaamde Sepoys. `Deze troep
van Engelsche Sepoys is zamengesteld uit zeer schoone menschen,
voor de krijgsdienst geboren, en die, ten aanzien van persoonlijken
moed en krijgstucht, tegen de beste Europeaansche troepen opwegen' (Von Saksen, p. 25).
Het bevel over de Brits-Indische troepen had S. Achmuty. In
diens gezelschap reisden mee de gouverneur van Bengalen G.E.
Minto en Th. S. Raffles om het plan van de militairen te voorkomen,
te weten (Militair tijdschrift, 1871, p. 106) : 'de aanzienlijkste ambtenaren naar Bengalen of elders over te brengen, en de overigen, die
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Thorn, p.19.
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als sansculotten geen beter lot waardig waren, te vermoorden'. De
Brits-Indische troepen landden op 4 augustus 1811 bij Tjilintjing en
dwongen uiteindelijk de capitulatie of op 18 september van dat jaar.
Tot slachtpartij en is het niet gekomen.
Keren we terug naar Knotzer. 25 september 1810 werd hij als
kapitein toegevoegd aan generaal Janssens. Het is bijna wel zeker
dat hij met hem op het fregat Medusa in april 1811 enkele dagen na
Jumel in Batavia aankwam. In Knotzers dagverhaal vinden we hier
niets over. Het dagverhaal blijkt een mengeling te zijn van eigen
waarneming en kennis van derden. Het is duidelijk dat Knotzer niet
aanwezig geweest kan zijn bij de Britse landing op Tjilintjing, maar
hij vermeldt haar (achteraf in 1822) wel. Bij de beschrijving van de
gebeurtenissen tussen 4 augustus en 18 september zal ik dan ook
gebruik maken van bronnen van derden.
De Britten raakten voor het eerst een beetje slaags met het
Oostindische Leger bij de 'verdediging' van Weltevreden op 10 augustus. Weliswaar pleegden de Buginezen heftig verzet en gingen
de Britten vanonder de affuiten met krissen te lijf. 'Ongelukkig kan
men van alle officieren en Europesche onderofficieren niet zooveel
goeds zeggen, en had men bevonden, dat die zich eerder achter
hadden gehouden en hunne soldaten vooruit in het vuur wilden
zenden, zonder zich aan het hoofd te stellen' (Militair Tijdschrift,
1871,p. 172).
De val van Weltevreden had voor de Britten het voordeel dat zij
verlost waren van het ongezonde Batavia, dat men al zonder slag of
stoot had ingenomen. Vanuit Weltevreden werden nu verkenningen uitgevoerd, die leidden tot de belegering van Meester Cornelis.
22 augustus begon de beschieting van deze vesting.
In de nacht van 22 augustus besloot Janssens tot een uitval,
ondanks de aarzelingen van Jumel. Een bataljon zou vanaf Matraman een schijnbeweging uitvoeren, twee andere zouden vanaf de
andere kant bij de Selokan aanvallen. Wat een verrassing had
moeten worden werd een mislukking. Een van de twee bataljons
verdwaalde. 'Na lang heen en weder marcheren be yond zich het
bataillon jagers, met het aanbreken van den dag, bijna op hetzelfde
terrein, vanwaar het afgemarcheerd was' (Von Saksen, p. 80).
Vanaf die dag begon een geregelde kanonnade over en weer tot
26 augustus. Een overloper, sergeant Pauly, had de Britten gewezen op een zwak punt in de vesting Meester Cornelis, namelijk
redoute no. 3. Deze versterking lag buiten de vesting, die beschermd
werd door de Selokan en de Grote Rivier, en was met Meester
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Cornelis verbonden door middel van een brug. Hoewel Janssens
had bevolen de troepen in staat van paraatheid te houden, was
daarvan geen sprake. We laten Knotzer aan het woord:
Den 26sten een half uur voor het dag werd, kwam de vijand
ons in drie kolonnen met de bayonet aanvallen. De eerste in
het front, de beide andere op de regter en linker zijde. De
aanval op de redoute no. 3, onze zwakste zijde, ontmoette
niet den minsten tegenstand: het bataillon van den overste
van der Kaa, had claar buiten de wacht, doch lag in diepe
rust, liet den vijand ongehinderd naderen, die zich van deze
redoute meester maakte en daarna de Slokkan overtrok.
De generaal Jumel, die bij den aanvang nog te bed lag, liet
het regiment dragonders op de Engelsche infanterie een
aanval doen, en gelastte tevens aan onze infanterie het twee
gelederen vuur te beginnen, zoodat onze kavallerie al
dadelijk tusschen twee vuren geraakte, waarbij er niet
weinig zijn gebleven. De verwarring nam hand over hand
toe, werd algemeen: het was onmogelijk eene geregelde
manoeuvre ten uitvoer te brengen. Eindelijk werd de order
tot den terugtogt gegeven, met last om twee uren verder bij
Tjanjong op den weg naar Buitenzorg post te vatten.
Tijdens de gevechten sprong redoute no. 2 de lucht in. De bevelhebber majoor Mulder had de lont in het kruitvat gestoken.
De te voren genoemde majoor der artillerie, stond bekend
voor een groote dronkaart, evenwel heeft hij de meeste
moed getoond. Twee dagen te voren had hij aan eenigen
van ons verzekerd, en daarbij zijn woord gegeven, dat de
vijand hem nooit levend zoude in handen krijgen, dat hij
wel liever met hem in de lucht zoude springen, en hij heeft
woord gehouden.
De ravage was enorm, maar het Britse leger had Meester Cornelis
veroverd. Het nam 6000 man krijgsgevangen. Daarbij was niet
Knotzer. Hij vluchtte naar Buitenzorg evenals Jumel en Janssens.
De Britten verloren tussen 10 en 26 augustus 736 Europeanen en
153 Indiers aan gesneuvelden en gewonden (Thorn, p. 69). 'Het
aantal gesneuvelden bij den verdediger is zelfs niet benaderend te
schatten; de gegevens daarover moeten toch na den slag verzameld
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worden en daarvan kon bij het uit elkander gedreven leger geen
sprake zijn' (Nypels, p. 38).
Intussen waren de burgers nieuwsgierig geworden. 'Zoodra de
ingezetenen van Batavia, Jacatra, Molenvliet, Struiswijk en Noordwijk vernomen hadden', schrijft Nahuys in een niet gepubliceerd
gedeelte van zijn verslag, 'dat ons retranchement door de Engelschen was bemachtigd geworden en beide legers na een hardnekkig
gevecht zoo ver van elkander verwijderd waren dat men voor geene
geweer- en kanonschoten, althans nu behoefde te vrezen, konden
de meesten de nieuwsgierigheid om toch eenmaal in hun leven
zonder gevaar een slagveld te aanschouwen, niet wederstaan.
Menigvuldige wagens en koetsen waren spoedig ingespannen en
met de eigenaars naar Meester Cornelis op weg.'
Om wat voor slag mensen het gaat beschrijft J. Olivier in zijn
Aanteekeningen gehouden op eene reize door Oost-Indio (pp. 8-9) al is het
dan in een ander verband.
De Europeaan vermijdt alle sterke ligchaams-beweging. Het
is in Indio een stelregel, dat het beter is stil te staan dan te
wandelen, beter te zitten dan te staan, beter te liggen dan te
zitten, en beter te slapen dan te waken. Zoodra een aanvangend ambtenaar in Indio de eerste moeijelijke baan doorworsteld heeft, en als kommies of eerste kommies, drie of
vier honderd ropijen traktement per maand heeft, begint
het klimaat op zijne ligchaamsgesteldheid te werken, en
maakt dat hij niet meer te voet kan gaan, maar ten minste
een rijpaard houden moet. De invloed van het klimaat
vermeerdert te gelijk met het traktement, want zoodra hij
den post van secretaris eener resident bekomt, zou het
paardrijden hem weldra eene leverziekte berokkenen, en
hij schaft zich wijselijk eene bendi aan. Vermeerdert zijn
traktement, dan valt hem de bendi te lastig, omdat hij
daarbij zelf mennen moet, en hij koopt of bestelt een wagen,
die met twee paarden bespannen door een' koetsier gereden
wordt.
Van deze mensen nu, werden de paarden en wagens door de Britten
gevorderd. 'Wanneer zij dan zoo ver als even voorbij Matraman
hadden gereden', schrijft Nahuys, 'werden zij op de aller beleefdste
wijze door Engelsche officieren in naam der menschelijkheid
uitgenoodigd om uit hun rijtuig te stappen, hetzelve tot vervoer der
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gewonden of te geven en hunne naam en woonplaats bekend te
maken ten einde de militaire autoriteiten in staat te stellen om aan
een ieder naar behooren het zijne te doen terug bekomen.
Het is ligtelijk te begrijpen dat alle gemaakte uitvlugten (deze had
door een naauwelijks genezen beenbreuk eene groote zwakheid in
zijne beenen behouden, gene was kortademig en astmatiek, een
ander was het te voet gaan door zijn geneesheer verboden en een
vierde was zulks door een kort geleden zware krankheid onmogelijk gemaakt) niets hier kon baten, en groot en klein in hetzelfde lot
moest deelen.'
De Hollanders konden weinig begrip opbrengen voor het handelen van de Engelsen. Nahuys geeft als voorbeeld een 'zekere oude
rijke zuinigaard, om niet te zeggen gierigaard. Deze stelde de, zooals
hij het geliefde te noemen, ongehoorde en gruwelijke daad der
Engelschen, waaronder hij zich zoo onverwacht van het zijne
verstoken zag, gelijk met openlijke straatroof en afzetting en was
bovenal bekommerd, dat het nieuwe trijp en passement van twaalf
en zestien rijksdaalders de el, waarmede zijn rijtuig nog zoo kort
geleden was versierd geworden, ten eenenmale door bloedvlekken
zoude bedorven worden.'
Van dit alles had Knotzer natuurlijk geen weet. Hij vluchtte.
Wij waren naauwelijks eenige honderd passen buiten de
werken van Meester Cornelis, toen op eenmaal in groote
galop de rijdende artillerie, dewelke onzen terugtogt dekken
moest, met stukken en kruitwagens door onzen kolonne
kwam doorjagen; alles overhoop werpende; daarop volgde
een aantal karren bespannen met buffels, die alle gelijk dol
door het schieten geworden, voor geen teugel meer vatbaar
waren. Onze infanterie vlugtte uiteen, links en regts in de
betelbosschen: velen werden verplet en kwamen ellendig
aan hun einde. Van dat oogenblik was het niet meer
doenlijk, nog een peloton te vereenigen. De vlugt was
algemeen. Van mijn bataillon zag ik niemand meer, ik werd
een groot eind wegs voortgesleept, de toom van mijn paard
was aan het wiel van een kanon blijven haken. Eenige
vijandelijke kavalleristen op hooge paarden gezeten, maakten van deze wanorde gebruik neerhouwende aan alle
zijden wat hun in den weg kwam, zonder dat iemand
weerstand bood. Onze officieren gaven zich met hopen
gevangen. Door het inslaan van een zijweg, ontkwam ik
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gelukkig aan de vervolging van twee vijandelijke dragonders.
Na een afmattende mars kwam Knotzer in Buitenzorg aan, waar hij
ondermeer Janssens aantrof.
De brigade generaal Jumel, die de voorname oorzaak was
van de wanorders bij de verovering van Meester Cornelis,
dwaalde op zich zelven, zonder te weten waarheen. De
gouverneur [Janssens] had hem te Buitenzorg niet willen
zien noch spreken. Hij verliet ons, en begaf zich naar Ciceroi
[Tjisarua].
Janssens en de zijnen besloten om via Cheribon naar Semarang te
gaan.
Alle onze pogingen, om de verstrooide soldaten weder te
vereenigen en tot een korps te brengen, waren vruchteloos;
als wij omtrent twee honderd manschappen van eten,
drinken en het noodige voorzien hadden, dan wilde geen
hunner aan onze bevelen gehoorzamen. Zij verlieten met
troepen de kazernen, zeggende, de oorlog is gedaan, wij
keeren naar onze kampongs (dorpen) terug: en als wij hen
met geweld wilden houden, dreigden zij ons te zullen
ombrengen. Zoo als dan ook verscheidene onzer officieren
het slachtoffer geworden zijn. Van het regiment dragonders,
die meestal uit Ambonneesen bestonden gelukte het ons
een eskadron te mogen verzamelen, als ook eenige blanke
soldaten van het korps voltigeurs, die met ons onlangs uit
Frankrijk waren gekomen, doch alle Hollanders waren. Het
is noodig te melden, dat de Javaansche soldaten, gedwongen, en onder het bestuur van de generaal Daendels, met
geweld opgeligt waren.
Van Buitenzorg ging men naar Tjisarua. Op weg daarheen 'zag men
niets dan vlugtende soldaten, die links en regts roofden, plunderden, en brandden. Van alle zijden hoorde men schieten, en kogels
fluiten'. In Tjisarua trof men Jumel aan. Vandaar ging de tocht (met
Jumel) naar Tjipanas. De 28e bereikte men Tjiandjur. Via Beabang
(?) en Tjikapondas kwam men de 31e te Sumedang aan. 'Den lsten
September vermeerderde ons getal wederom met zestig officieren.
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De generaal Jumel gelastte (of liever stelde het voor, want niemand
gevoelde den minsten eerbied meer voor hem) des avonds aan den
kolonel ingenieur Van Starrenberg, van zich met zestig officieren op
marsch te begeven naar Cheribon.' Knotzer had liever niet met hem
mee willen gaan. Echter (om met Von Saksen te spreken, p. 117)
'deze hoofdofficier, die zich niet minder door zijn beminnelijk
karakter dan door zijn krijgskundige talenten onderscheidt, hoedanigheden, die hem nog ten huidigen dage tot een sieraad van ons
leger maken, had te veel medelijden met zijnen chef, om hem te
verlaten.' Zelf zei Knotzer ervan: 'Niemand der officieren wilde bij
den generaal blijven; zoodat ik deels tot welzijn van den dienst,
voor zoo verre die nog bestond, daar de generaal noch Hollands,
noch Maleis verstond; ten andere, op eene smekende wijze door
hem als gedwongen werd, om terug te blijven.'
Terwijl Janssens naar Semarang ging (waar hij op 18 september
uiteindelijk te Ungaran capituleerde) naderde Knotzer Cheribon.
Men dacht dat Cheribon nog niet bezet was. Alles was 4 september
rustig in de stad. Groot was dan ook de verrassing, toen de
parlementair Robinson geen onderhandelaar bleek te zijn, maar de
bevelvoerend officier, die Knotzer en de zijnen krijgsgevangen
maakte. Zij werden overgebracht naar het fregat Nysus, en Knotzer
vervolgt: `De behandeling, dewelke ik aan boord van het fregat de
Nysus heb ondergaan, was uitmuntend goed. De kapitein, genaamd
Beaver, was een van dat voortreffelijk karakter, waarop een
beschaafde natie roem mag dragen.'
12 september verliet men de rede van Cheribon op weg naar
Semarang. Van Semarang ging het naar Surabaja, welke stad met
het fort Lodewijk op 14 september werd bezet. 22 september moest
Knotzer aan boord van het fregat Eusephalis terug naar Semarang.
Daar werden de krijgsgevangenen op de 29e ontscheept 'en hadden
de vrijheid, van in de stad te gaan'. De volgende morgen vertrok
Knotzer naar Batavia,
alwaar ik den 3den October aan land stapte, en mijn intrek
nam bij de familie van den brigadier Von Lutzow, bij wien ik
gedurende negen dagen gastvrij onthaald ben geworden.
Ofschoon ik bij het verlaten van Meester Cornelis, alles had
verloren, en niets van eenige waarde meer bezat, heb ik met
hulp van goede vrienden, waaronder ik voornamelijk den
generaal [H.M.] de Kock mag noemen, zoodanige schikkingen kunnen maken, dat ik Java zonder schulden heb mogen
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verlaten. Wat mij het meeste aan het hart raakte, was, dat ik
de magt niet bezat om mijne twee getrouwe slaven vrij te
geven: Achmut, was mij overal gevolgd, was bij de grootste
gevaren gestadig aan mijn zijde geweest; en wel voornamelijk, ten tijde men ik tegen de muitelingen van Bantam was
opgetrokken. Saida, had ik te Buitenzorg achtergelaten;
toen zij vernam, dat ik op Batavia was aangekomen, kwam
zij te voet mij opzoeken, bragt alles mede wat ik haar aan
kleinigheden, van geringe waarde, in bewaring had achtergelaten. Sieraden van goud en zilver, die ik haar te voren tot
een geschenk had gegeven, wilde zij mij opdringen om terug
te nemen: maar konde ik zulks doen? Een mijner vrienden
nam dezen braven schepsels van mij over, en ik twijfel niet
of zij zullen eenen goeden meester aan hem gevonden
hebben.
15 oktober vertrok Knotzer uit Batavia aan boord van de Misore op
weg naar Bengalen. De 30e ging men ten anker bij Malakka.
2 november vertrok men om drie dagen later in Pulau Penang aan
te komen. De 12e vertrok men daar vandaan. De refs naar Calcutta
was vanwege tegenwind en slecht eten geen pretje. 'Duizend malen
heb ik gewenscht, veel liever als gering soldaat in het moederland te
dienen, dan tot zulke eene maatschappij te behooren, als ik hier aan
boord leerde kennen: menschen zonder de minste opvoeding, noch
grondbeginselen; onderling levende gelijk kanibalen.'
Eindelijk bereikte men op 22 november de monding van de
Ganges. De 30e bereikte Knotzer Calcutta, en daar wachtte hem een
ander leven.
Nadat ik bij den tol majoor was aangediend, en op eene
beleefde wijze ontvangen, verkreeg ik de vrijheid in afwachting van nadere bevelen, te gaan, waarheen ik in de stad
verkiezen mogt. 1k nam mijn intrek in het hotel Union bij
Master Mohr; een oogenblik nadat ik mijne kamer had
betrokken, stonden voor mij vijf schoone Bengaleesen, in
zuiver wit katoen gekleed, met tullebanden op het hoof d,
naar Oostersche wijze, gereed om mij te dienen: de eerste
ontkleedde mij; een tweede nam mij den baard af, en sneed
mij het haar; een derde maakte de kleederen schoon; een
vierde waschte mij de voeten, en het ligchaam; de vijfde
stond altijd gereed met een pakje welriekende sigaren.
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3 januari 1812 moest Knotzer Calcutta verlaten. Hij ging naar
Chinchera.
Ik dacht, en hoopte voorzeker (Mar langen tijd te zullen
blijven, huurde een huffs en tuin, met de noodige meubelen,
en keukengereedschappen: hetgeen ik zeer gemakkelijk, en
goedkoop, door mede hulp van den heer Brand, erlangde.
Ik had mij te Calcutta voorzien van een hofmeester, een kok
en lijfknecht (een gebruik, dat in Bengalen gerieflijk en voor
ieder vreemdeling bijzonder aangenaam is). Aldus ingespannen leefde ik vergenoegd en tevreden. Mijn inkomen,
als krijgsgevangene, bedroeg een honderd en vijftig roepyen
in de maand, (omtrent een honderd vijf en zestig guldens)
het onderhoud van mijn huishouden, het bediende-loon,
daaronder begrepen, konde ik 's maandelijks met vijftig
roepyen bestrijken, zoodat ik nog staat maakte, om een
honderd tot ander gebruik over te zullen houden. Het is
ongeloovelijk, met hoe weinig een mensch in dit land op
eene fatzoenlijke wijze kan leven: gedurende een' ganschen
week had ik maar een halve roepy aan brood verteerd,
waarbij dikmaals de een of ander ten eten was verzocht
geworden. Als Hollander, trof ik hier verscheidene landslieden aan, die sedert jaren te Chinchera gevestigd waren. Ik
was bij hen dagelijks wellekom, onder anderen, bij de
familie Brand, en Merkeles, heb ik veel vriendschap genoten.
Graag had Knotzer langer in deze plaats willen blijven, maar de 13e
kreeg hij het bevel om naar Calcutta te komen. 31 januari trok
Knotzer per schip naar Europa. Hij had een ruime hut. De
opvarenden waren Engelsen en krijgsgevangenen. 'Het gezelschap
was vrolijk, een ieder deed al wat in zijn vermogen was, om ons,
krijgsgevangene officieren, het leven aangenaam te maken.'
19 februari kwam men in Colombo aan. Ook daar kon Knotzer
aan land. 'Den 1 sten Maart, namen wij afscheid van Cylon; ik zal
nooit vergeten, wat ik air van de vriendschap heb genooten. Mijn
hart zal steeds met dankbaarheid hieraan denken.'
Na een lange tocht over de Indische Oceaan zeilde men 23 april
Kaap de Goede Hoop voorbij om op 4 mei het anker te laten vallen
bij St. Helena. 17 mei vertrok men vandaar. Nu begon Knotzer toch
werkelijk te verlangen naar zijn vaderland. Eindelijk op 27 juni
kwam men in Londen aan.
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Wanneer Knotzer precies Nederland bereikte is niet bekend.
Volgens de stamboeken werd hij per 1 augustus 1814 benoemd tot
luitenant-kolonel van het bataljon jagers. 1 november 1815 ging hij
naar Curacao, om op 12 mei 1818 weer met verlof terug te komen.
In 1842 wordt hij voor het laatst vermeld als luitenant-generaal.
Knotzer overleed op 26 november 1853 te Amerongen.
Op de keper beschouwd is de verovering van Java voor de
Engelsen slechts een paskwil gebleken. Of om het met andermans
woorden te zeggen (Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur, 1892,
p. 116) :
De jaren tusschen het begin der Fransche Revolutie en het
jaar 1815 vormden een ongewoon tijdperk; en zeker niet
minder ongewoon is het, een land, gelijk met Java gebeurde, op bijna vreedzame wijze (ongerekend het gevecht bij
Mr. Cornelis), van nationaliteit te zien veranderen.
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Uitnodiging
Op vrijdag 15 december a.s. organiseert de Werkgroep IndischNederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag.
Het programma is als volgt:
14.00 uur: Opening
14.05 uur: Jaap de Moor: 'Uit menschlievendheid zoude
ik barbaar kunnen worden.' Leven en werk
van Jacob Haafner (1755-1809)
14.45 uur: Gervaise Frienks: De schrijfster Marie van Zeggelen; een portret
+ 15.30 uur: Pauze
15.45 uur: Hanneke Elderhorst: Op zoek naar Kartini
+ 16.30 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.
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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 f 35,00
per jaar. Leden ontvangen het documentatieblad gratis. Men kan zich
opgeven als lid door de contributie over to maken op gironummer
1977068 t.n.v. R. Baay, Praam 27, 2377 BW Oude Wetering, onder
vermelding van 'Indische Letterkunde'.

Losse nummers
f 10,00 (exclusief verzendkosten). Losse nummers kunnen worden
besteld bij de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, Praam 27,
2377 BW Oude Wetering.

Drukwerkverzorging: Grafaria, Leiden

