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Lof van Oost-Indien
Liedjes uit de VOC-fijd
BERT PAASMAN

I.
Meer dan een half jaar duurde in de VOC-tijd de reis van de Republiek
der Verenigde Nederlanden naar Batavia. De risico's van noodweer,
schipbreuk, muiterij, zeeroverij, oorlogshandelingen, ziekte en ongevallen, en het vooruitzicht op een ijzeren tucht en slechte verzorging, maakten deze tocht niet tot een aantrekkelijk plezierreisje. En dan heb ik de
gevaren van Oost-Indie zelf nog buiten beschouwing gelaten: vijandelijkheden van 'inlanders' of van Europese concurrenten, uitputting door
hitte, een ongeregeld levensgedrag en tropische ziekten. Meer dan de
helft van de mensen die uit Europa vertrokken, keerde niet in patria
terug.'
Waarom bleef de Verenigde Oost-Indische Compagnie dan toch drie
maal per jaar een vloot uitrusten naar dit Verre en barre Oosten? En
waarom waren er kennelijk Altijd weer zeelieden en soldaten te vinden
om aan deze gewaagde ondernemingen deel te nemen? Om met het
laatste te beginnen, de werving van bemanning en manschappen ging
meestal helemaal niet vlot; de keiharde praktijken van ronselaars en
zielverkopers kwamen eraan te pas om de schepen te voorzien van het
gewone werkvolk. Voor een groot deel bestond dit uit armoedzaaiers
die door schulden, uit wanhoop of onnadenkendheid de Compagnie
kwamen versterken. Hoewel, ook dat 'versterken' viel erg tegen: lang
niet ieder die als bootsgezel monsterde, had al eerder de zee bevaren
en als dit wel het geval was verkeerde hij soms in zo'n deplorabele
conditie, dat er eerder van verzwakken sprake was dan van versterken.
Er was natuurlijk ook een positieve motivatie: was Oost-Indie niet het
land waar de rijkdommen als het ware voor het oprapen lagen? De
VOC maakte immers grote handelswinsten en ook voor de gewone
VOC-dienaren viel er een aardig graantje mee te pikken. Konden de
Oostindievaarders na terugkeer niet met geld smijten? En hadden ze
geen imponerende verhalen over het lustige Indische leven, over exotische dieren, vruchten en vrouwen? En deden er ook niet vele liederen
de ronde die de lof van Oost-Indie verkondigden?
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Wapen en monogram van de VOC en het wapen van Batavia
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In de beeldvorming over Oost-Indie hebben de liedjes een belangrijke rol gespeeld, vooral voor de lagere geledingen van de samenleving
die geen reisjournalen en reisbeschrijvingen konden kopen, noch konden lezen. Liedjes hoorde je in gezelschappen, op kermissen en feesten;
dankzij de melodie en het rijm kon je ze gemakkelijk onthouden. Liedboekjes en liedblaadjes waren bovendien tegen lage prijzen te koop
voor wie de leeskunst wel meester was. Auteurs waren meestal niet
bekend: liedjes gingen van zanger naar zanger en van liedboek naar
liedboek, waarbij voortdurend kleinere of grotere veranderingen in de
tekst plaats vonden, die niet allemaal verbeteringen waren. Soms staat
in een lied een authentificatie: wie de tekst gezongen en/of gedicht zou
hebben, een Oostindievaarder uit Amsterdam, Haarlem, of Den Haag;
een bemanningslid van een bepaald schip; of een bewoner van Kaap
de Goede Hoop; een professionele liedschrijver en -zanger (zoals de
legendarische Pieter de Vos, alias Klein Jan). Soms is de samensteller
van een liedboekje bekend (zoals mr. Femme G. Drieduym van de
Enkhuizer Y Bocken), maar dan is het nog niet zeker of hij ook de auteur
is van de opgenomen liedjes - of van alle opgenomen liedjes. Hetzelfde
geldt voor de componisten van de melodieen; meestal gaf men de melodie aan door middel van de eerste regel van een reeds bestaand (en
bekend) lied, soms wordt aangegeven dat het lied een eigen melodie
heeft - die vaak moeilijk te achterhalen is.
Enkele liedjes zal ik nu bespreken, althans de liedteksten. Deels gaan
ze over het gehele octrooigebied van de VOC (ten oosten van Kaap de
Goede Hoop en ten westen van Straat Magelhaes); en deels over het
centraal rendez-vous van dit gebied, de 'Koningin van het Oosten', Batavia.
II.
Van het lied `Lof van Oost-Indien' is mij als oudste bron bekend het
liedboek De vermakelijcke Buys-man, ofte Koddige Boots-gezelletje, 'singende',
aldus de ondertitel, 'veel vermakelijke Visschers en Matroose Liedtjes:
Als ook verscheyde nieuwe amoureuse herders ende Vreughde-gesangen'. De achtste druk van 1694 werd uitgegeven door Casparius Lootsman te Amsterdam. Maar liefst een eeuw later komt dit loflied nog
steeds voor, dan in een bundeltje grotendeels aan Oost-Indie gewijd:
De Oost-Indische Thee-boom.
Het 'Lof van Oost-Indien' 2 begint in de traditie van het dagelied,
compleet met mythologische beelden:
Het begon uyt den Oosten te dagen
Een vergulden morgen-stond/
Ick sagh Aurora met haer wagen
Openen haer Rosemont/
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De zon komt in het Oosten op bij de bewoners van Indie, de Indianen:
* de zonnegod
Phebus* stack sijn wiecken aen
** donkere
By den swarten** Indiaen.
Het lied wil het Oosten loven, want, aldus de tekst, 'India gaet alle
landen te boven'.
Zoals gebruikelijk in de zeventiende eeuw worden India en
(Oost-)Indie door elkaar gebruikt en duiden niet alleen op de 'Gordel
van smaragd', het voormalige Nederlands Oost-Indie, maar op het gehele Aziatische gebied waar de VOC haar handelsvestigingen had, van
Perzie tot Japan.
Volgens het lied is India het mooiste en beste deel van Azie. Het
levert sieraden en andere kostbaarheden, vruchten en specerijen.
Daarom dus trotseren de VOC-dienaren de gevaren en ontberingen:
Dus wy bezeyelen
Veel duysende mijlen/
Veel felle baren Eens schepen doorvaren
Om te genieten u kostelijcke waren.
Vervolgens worden een strofe lang alle edelstenen en andere edele
materialen opgesomd die men uit dit groot-Indie kan betrekken: amethist, smaragd, diamant, parel, agaat, robijn, kristal, safier, jaspis, goud,
zilver, ivoor, koraal en zeilsteen (dat wil zeggen magneetijzer-steen).
Heel belangrijk is Indie voor de Nederlandse heelkunst, dankzij de
vele kruiden met geneeskrachtige werking. De geneeskunde van de
Republiek dankt er zijn vooraanstaande plaats aan:
De Nederlands Apotheeckery/
Krijght door u [Indie] haer Heerschappy/
De [1] Genees-konst: want de Medecijn/
Die wort van alle kant
Gevoert na 't Vaderlant/
Met veel schepen groot en kleyn/
Daer het roode barber groeyt/
En veel schoone balsem vloeyt/
Die de sieckte/ sieckte/ sieckte/ van den mensch/
Oock als by is gewont/
Maeckt wederom gesont/
Tot sijn lust en voile wensch:
Dat vervolgens de handel in specerijen bezongen wordt, hoeft ons natuurlijk niet te verbazen, want de vraag hiernaar was de belangrijkste
motivatie voor de Portugezen en (een eeuw later) voor de Nederlanders
om de handelsvaart op Indie te ondernemen. Ook sulker en honing
behoren tot de in het lied geprezen Indische produkten. Al met al
ontstaat zo een overzicht van de handelswaar die kennelijk het meest
tot de verbeelding sprak, maar waar de textiele produkten, met name
zijde en sits, ontbreken.
Niet alleen de flora van Indie verdient de aandacht, ook de exotische
,
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fauna is de moeite waard. Hier zijn voor natuurliefhebbers bijzondere
schepselen Gods te bewonderen:
Lust u voorts het hert te vermaken
En verheugen uwen Geest/
In Gods schepselen en wonder saken
Hier is meenigh seltsaem beest
Onder/ 't Pluym-gediert heeft prijs/
Den vogel Paradijs/
Die den vogel-Struys sijn nesten bouwt/
Den Griffioen/ den draeck/
Veel Apen tot vermaeck/
Leeuwen/ Tijgers menighfout/
Daer den vogel Loery fraey/
Kaketouw en Papegaey/
En meer monsters/ monsters/ monsters abondant/
t'Saem komen op den dril:
De loose Krocodil/
Met den schromelijcken Olyphant:
Landt en Rivieren/
Vol visschen en dieren/
Hier zijn te mercken
Godts wonder-werken/
Waert te bekijcken voor leken en klerken.
De laatste versregel herinnert ons door het middeleeuwse 'leken en
klerken' eraan, dat de oude vaderlandse liedtraditie nog erg sterk meespeelt in de Oostindische liedjes.
De inwoners van India waren eens 'kloeck ende seer vermaert', maar
door de Nederlandse moed en handelsgeest hebben zij zich door de
VOC de wet moeten laten voorschrijven. De Compagnie heeft zijn gezag
gevestigd
Om het kostelijck goer/
Dat men over India/
In de stadt Batavia/
Nu siet bloejen/ bloejen/ bloejen algelijck/
Waer nu seer triumphant/
Den stapel is geplant/
Van haren Staet en Republijck.
Bijna alle indianen, en hun 'potentaten' hebben moeten buigen voor
de Nederlanders. Steden, havens, kusten en waterwegen staan onder
Nederlands gezag. Perzen, Chinezen en Portugezen komen thans deemoedig om vrede vragen. Het Nederlandse rijk in Azie overtreft aldus
zelfs het imperium van de oude Grieken en Romeinen. Een grotere lof
is in de Renaissance, de periode waarin dit lied ontstaan is, nauwelijks
denkbaar — tenzij door een bijbelse referentie. En ook die wordt gegeven. Ooit werd in India door God het Paradijs gesticht, met de 'Boom
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des levens' - en ook met goud, zoals Mozes geschreven zou hebben.
De Nederlanders mogen zich in dit bijzondere gebied verlustigen!
Het loflied loopt uit op een aansporing van de Nederlandse jeugd
om zeven jaar dienst te nemen bij de Compagnie:
Dus dan Nederlandsche jeught
Vaert naer India met vreught:
Wilt niet schroome/ schroome/ schroome voor de doodt/
Weest nimmermeer vervaert/
Soo u maer Godt bewaert/
Ghy en hebt geen gebreck noch nood:
Maer seven jaren, wil God u bewaren/
Laet uwe beminde/ Met alle u vrinden/
Ghy sultse t'samen in vrede noch vinden.
God zal bescherming geven tegen de gevaren van de zee, klippen en
golven, zeerovers, moord of brand. En bovendien:
Den Hollander/ Zeeuw en Vries/
Vreesen Turck noch Portugies.

Opvallend in de liedjes over een bepaalde vestigingsplaats in Indie is
de preoccupatie met het vrouwelijk schoon. In het 'Nieuw Vermakelyk
Matroose Lied" over het llustig Bengalen' is er eigenlijk alleen aandacht
voor de prostituees aldaar:
En wie zou niet zijn belust/
Om te zien den Bengaalse Kust:
De Hoeren schoone Vrouwen/
Alteyd in de Spaanse Wijn;
't Is een lust om te aanschouwen/
Als we by de Hoertjes zijn.
Ook het 'Nieuw Liedt/ van Malacke in Oost-Indien' 4 bezingt drank,
donkere vrouwen en vechtpartijen. Geven deze liedjes het perspectief
van de zeelieden en soldaten weer: belust op drank en vrouwen na een
lange periode van onthouding? Maar klinkt er dan geen waarschuwende stem die herinnert aan de christelijke zeden?
Indie in het algemeen en Batavia in het bijzonder lijken volgens de
liedjes uit de VOC-tijd enerzijds op een erotisch luilekkerland, anderzijds op een poel van verderf - hetgeen natuurlijk heel wel samen kan
gaan. De lofprijzingen van het Indische leven zijn echter ver in de
meerderheid en de afkeuringen, de moralistische tegenstemmen, hebben enkele bedenkelijke en verdachte trekjes, zoals ik zal laten zien.
Blijkens de liedjes zijn de meest aantrekkelijke vrouwen de Euraziatische vrouwen, de mestiezen, in de tekst aangeduid als mas-, mes-,
mis-, mos- en mus-tiesjes. 5 Onder haar heerst de opmerkelijke gewoonte om de man vrij te houden en zelfs geldelijk te belonen na een
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geslaagde vrijage. Menig bootsgezel, soldaat of ambachtsman heeft dan
ook avonturen beleefd met de mestiezen-vrouwen. In een liedje uit De
vrolyke Oostindische Wellekomstdrinker (ca. 1740) 6 worth behalve een sterk
staaltje van erotisch realisme, ook een realistische beschrijving van
haardracht, kleding en verder uiterlijk van de mestiezen-vrouw gegeven
door de jongeman die met haar uit gaat:
En haar Gondee* die heeft zy moy gaan stellen/ * Conde
En vast gestoken met een Goude Naald/
Haar Hals-cieraad ook niet en faald/
Van Rooder-goud een Ketting met Paerlen
Doorvlogten/ met een Diamant bepraald.
Haar Paerel-snoeren om haar teere handen/
Daar toe een Ringetje van Diamant/
Rondom haar geele pink beplant;
En door haar Ooren mee aan beyde kanten
Diamant-krabbetjes zeer triomphant.
Haar Zeyde Rokjes ging men cierlijk vouwen/
't Was gekeperd' Cits/
Geborduurt aan alle zy/
En daar Geborduurd' Muyltjes by:
Roo-zijde Koussen moest men aanschouwen/
Dus gepalleerd gingen wy zey aan zey.
Onder een Zonne-gareel of Kieper-solle/
Die haar Slaaf droeg boven ons Hoofd
Om dat* de Zon zou zijn verdoofd.

* opdat

De statie van deze vrouwen zet sours kwaad bloed bij de Hollanders,
zowel bij vrouwen als bij zedenmeesters — men denke bijvoorbeeld aan
de tirade van Nicolaus de Graaff in de Oost-Indise Spiegel (1701). 7 In een
van de liedjes is de afgunst ook omgeslagen in haat:
Die haar Dogters zag spanzeeren/
Als zy gaan al over Straat/
Men zou zeggen aan haar kleeren
En haar wonder hups gelaat/
Dat die Dogters staan verheven/
Boven het Hollands Geslagt/
Maar zy werden daar beneven/
Door den duivel voort gebragt.8
Het populaire liedboekje met vele Indische onderwerpen, de OostIndische Thee-boom (dat in talrijke edifies verscheen aan het eind van de
achttiende en het begin van de negentiende eeuw), bevat een aantal
opmerkelijke lofzangen op de mestiesjes van Batavia. In deze teksten
worden allerlei belangrijke straten en gebouwen van de stad genoemd:
het Vierkant, het Kasteel, de Nieuwpoort en andere poorten, de Zandzee,
7

de Lepelstraat, de Heerestraat, de Roea Malakka, de Tijgersgracht en
de Jakatraseweg. Als voorbeeld een fragment uit een herinneringsliedje
aan Batavia:9
't Is nu ruim vyf Jaar geleden/
Dat ik kwam in 't Injes Land
En met myn Voeten getreden/
Binnen de Poort al van 't Vierkant;
De Galg het eerste was/
Dien ik aanschouwden ras/
Ter regter Hand/
Trad ik valjant/
Regt uit op 't zelfde pas.
De Sneesze* Kerk voorby gegangen/
Zo regt na de Lepel-straat/
De Zand-Zee was myn verlangen/
Roemelakken my wel verstaat/
Zo na de Utregtsze Poort/
De groote Rivier aanhoord;
De Heere-straat/ Men voorby gaat/
Het is wel meer gehoord.

* Chinese

De Tygers-Graft zeer fraay ten toone/
Dat is het pronkje van de Stad/
Daar men vind zo meenig Schoone
En daar zomtyds schuild wel wat/
Van het Hollandsche Kruit/
Mestiesjes zoet van geluit;
Zy gaan zeer rein/ Met Baaitjes fyn
Of zy waren de Bruid.
's Nagts zy in een Prauwtje vaaren/
Met haar aangename spel
En de Jonkman ziet men gaaren/
Op de Sneesze Wajang wel;
Dit 'Batavies Lied' kan bijna als uitgaansgids voor het oude Batavia
dienen, dat wil zeggen de stad van voor de sloop door Willem Daendels.
Ook de straten en pleinen met herbergen, kroegen en bordelen worden
genoemd. Dit en andere liedjes geven ook zodanige couleur locale dat
men mag veronderstellen dat de auteurs er zelf geweest zijn. Er wordt
soms Maleis gesproken, sirih gepruimd, bonkes gerookt, arak, masak
en gloria gedronken, gebaad in de open lucht, gewandeld onder een
parasol ('kipersol'), georembaaid (orembaaien is spelevaren) en tenslotte wordt de Chinese wayang bezocht.
Een openhartige lofzang op sexuele en andere genoegens van Batavia
heeft het 'Nieuw Lied, van een Oost-Indische Juffrouw en een Amsterdamsche Bootsgezel'.'° Het is een lied 'op een aangenaame Vois', een
8

eigen melodie dus, wat het terugvinden ervan erg moeilijk maakt. De
tekst, ook uit de Oost-Indische Thee-boom, luidt als volgt:
Ik ben lestmaal de Nieuwpoort uit gegaan/
Buiten Batavia wilt verstaan/
Om myn jonk Hert wat te vermaken;
Terstond nam ik myn keer/
Want op dien dag was myn begeer/
Om lustig aan den Drank te raken.
Ik ging terstond na 't Hogerhuis/
Daar ging ik zitten Drinken kwansuis/
* palmwijn
Een Kom Fury* al van de Bomen:
Terwyl dat ik daar zat/
Een Bonkus rookten en een Pienang at/
Zag ik daar een Mestiesje komen.
'k Heb haar zo minnelyk gegroet/
Gelyk een Minnaar vleyen moet/
Als by uit Liefde zoekt te Minnen:
Ik zey Schoon Kind komt hier/
Want in de Zonneschyn is geen pleizier/
Daarom treed hier een weinig binnen.
Zy trad in en was zeer verblyd;
Zy zey Jonkman ik en heb geen tyd/
De Zon is al zo hoog gerezen/
Daarom zo moet ik gaan
En ik neem u voor myn Gezelschap aan/
Op Jaketra zo moet ik wezen.
Ik zond terstond na de Stad ras/
Of daar geen Kiepersol en was/
Die voor 't schoon Kind zou zyn gedragen;
Terstond zo kwam 'er een/
Daar ben ik met 't schoon Kind onder getreen;
Niemand hoorden van ons bey klagen.
Wy gingen door een groene Laan/
Daar Klaver-Gras en Bloemen staan/
Daar gingen wy wat zitten rusten;
Ik heb haar zo minnelyk gezeid/
Gelyk een Minnaar tot zyn Meid/
Schoon Kind dat ik u nu eens Kusten.
En ik en dorst het haar niet doen/
Daar op gaf zy my de eerste Zoen/
Toen smaakten ik haar roder Lipjes;
Myn Hoofje lag in haar Schoot
En bey myn Handjes op haar Borsjes bloot;
Toen voelden ik haar roder Tipjes.
't Is nu al lang genoeg Gekust/
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Ons heete Brand moet zyn geblust/
Daar na schikten zy haar ter degen;
Haar bloote Borsjes los gedaan/
Zo als ik die toen voor zag open gaan/
Heb ik een nieuwe Lust gekregen.
Wy lagen in Vrouw Venus spell
Ja zeker het ging daar zo well
Zy wist 'er aardig na te voegen:
Toen branden dat schoon Venus Kind/
Zo dra als ik het daar in schoot verblind/
Toen kreeg ik daadlyk myn genoegen.
Wy zyn doen daad'lyk op gestaan/
Haar Kleedje heeft zy aangedaan;
Zy zey Jongman wilt u wat spoeden;
Haar Neusdoek die zy had/
Die heb ik daad'lyk uit haar Hand gevat/
Droogde myn Zweet af/ ik was moede.
Wy gingen t'zamen zoetjes voort/
Tot aan haar Deurtje zo als 't behoort/
Zy zey Jonkman weest wellekomme;
* punch
Daar stond een Boere Pons*/
Zy zey Jonkman dat is voor ons/
Kom laat ons lustig Drinken omme.
De Kop stond my zo Kroes/
Het was daar al avous/ avows/
Dat zal ik weer aan u besteeden:
Zo dra als ik daar lust in kreeg/
Stak ik myn Handje op haar Boezem leeg/
Ging haar tot 't onderste ontkleeden.
Wy sprongen lustig in de Bogt;
Zy zey Dat geeft weer nieuwe Vogt/
Toen schonk zy myn nog drie Realen
En zey Dat is voor het Gelag/
Dat gy deez' dag nog eens drinken mag
En om d'Kiperzol te betalen.
Ook andere teksten liegen er niet om en maken een ding duidelijk: de
vrouwen bieden zich zelf aan en ze betalen nog bovendien. In een ander
liedje adviseert een jongeman zijn makkers dan ook:
Oorlof Jonkmans wie dat gy zijt/
Neem dit Lied wel in agt:
Houd liever met een zwarte meyd
Want ze gevenje vry Gelag."
Uit de context blijkt dat met een 'zwarte Meyd' (dat wil zeggen donkere
meid) meestal een mesties bedoeld wordt. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt in een lied verder raciaal gedifferentieerd: in mestiezen,
10

kastiezen en 'moorse zwarten'.' 2 Een 'kasties' is een nakomeling van
een mesties en een blanke; een 'moorse zwarte' een donkere mohammedaanse, voornamelijk afkomstig van de kust van Coromandel en Malabar.
Niet iedere Oostindievaarder bleek tevreden met de Bataviase schonen. In het 'Nieuw Oost-Indies Lied'" gaat er bij de kennismaking iets
mis. In nauwelijks reconstrueerbaar, want verhaspeld Maleis, maakt
de vrouw duidelijk dat zij niet voor niets wil vrijen, maar betaald wil
worden. De bootsgezel wordt boos, verwenst haar ('Pergi ke setang')
en zoekt zijn troost bij het `Sneesje's Hij waarschuwt alle blanke mannen
voor donkere vrouwen en herinnert hen daarbij aan hun blanke moeder:
Ik zeg Europianen all
Wild dit Lied wel onthouwen/
Wanneer gy komt in 't Indies-dal/
Schouwt al de Zwarte Vrouwen/
Geeft niet u beste Bloed/
Aan dat Zwarte Geyle goed/
Aan 't Zwarte Geslagt/
Denkt wie u ter Waereld bragt.
Maar in een soort post-scriptum bij het lied wordt verteld dat de matroos
die dit liedje zong, zich korte tijd later toch door een 'zwarte vrouw'
liet verleiden. . .
Een andere bootsgezel waarschuwt ook tegen de Bataviase vrouwen,
maar op andere gronden. Aanvankelijk was hij enthousiast over zijn
`Nonje':
6! Dat zoete lieve Meisje,
Al waar zy wat bruin vn vel,
Zy waar wonder zagt van vleisje,
En verstond het kunstje wel."
Een geslachtsziekte maakte een eind aan de pret en aan de waardering:
Want zy had my mooi bedot,
Ik moest als een dwaaze zot,
Na het Schip en my vertoonen,
Aan de Meester Chirurgyn,
Ik waar mooitjes in de boonen,
6! De Nikker haald dat Swyn.
Zo werd niet alleen de gezondheidstoestand, maar ook de financiele
toestand geschaad, want de behandeling van geslachtsziekten aan boord
van de VOC-schepen was meestal niet kosteloos en werd op de gage
in mindering gebracht. Deze 'Oost-Indiese Deun' eindigt met een algemene moraal, cursief afgedrukt:
't Zy hier of in het Apen-Land,
Houd de Hoeren van uw kant.
'Apenland' is in moralistische liedjes de gebruikelijke, denigrerend
bedoelde aanduiding van Oost-Indie. Behalve propagandistische lied11

jes over het aantrekkelijke Indie zijn er namelijk ook moralistische
liedjes waarin Indie in negatieve zin ter sprake komt. Mannen die in
Nederland hun geld met drinken, spelen en hoereren erdoor gejaagd
hebben, moeten dienst nemen bij de VOC en . . . naar Apenland vertrekken. Waarschuwingen tegen een dergelijk oncalvinistisch en lichtzinnig
levensgedrag schilderen de zeereis naar en het verblijf in de Oost dan
ook als bijzonder gevaarlijk af.
Een aparte categorie vormen echter die liedjes waarin Indie weliswaar
positief wordt voorgesteld, maar waarin de donkere vrouwen als een
groat gevaar worden beschouwd - wel te verstaan, meestal pas ten tijde
van het afscheid van Batavia! Wanneer de VOC-dienaar zich realiseert
dat hij terugkeert naar het moederland en naar de blanke vrouwen
aldaar, wendt hij zich volgens deze liedjes rigoureus af van de Indische
vrouwen, met wie hij zich tot dan toe in korter- of langerdurende relaties
geamuseerd had. Een verdacht late bekering dus. In 'Bataviaas Trant'
(uit het liedboekje De Nieuwe Klein Jan) 15 krijgen de vrouwen als volgt
hun conge:
Vliet van my dan gy Zwartinnen
Met u lonken en gezigt/
'k Plag u eertyds te beminnen/
Als ik u het eerst aanzag/
Maar als ik begon te merken/
U vervloekte en vuil beleyd
En al u duyvelze werken/
Heb ik my van u gemeid.
In het 'lieve vaderland' zouden zulke vrouwen gedood of verbrand
worden; het is kanaille dat 's nachts op stap gaat en zich ook door
slaven laat gebruiken. De scheidende bootsgezel verzucht:
Och! waaren zy nooit gebooren/
Dat vervloekte Chams gebroed.
Hier wordt aan Genesis 9 : 25-27 gerefereerd: het verhaal van Noach die,
na de Zondvloed, dronken is en zich ontbloot, daarover uitgelachen
wordt door zijn zoon Cham en met een kleed bedekt wordt door de
andere zonen, Jafet en Sem. Noach vervloekt vervolgens het nageslacht
van Cham tot knechtschap en zegent het nageslacht van Jafet en Sem.
Theologen hebben naderhand de zwarte Afrikanen aangewezen als het
Chamsgeslacht en aldus uitbuiting, slavenhandel, slavernij en discriminatie voor vele eeuwen van een 'bijbels fundament' voorzien.' 6 De nakomelingen van Jafet zouden de Christen-Europeanen zijn, de nakomelingen van Sem de Joden. Over de plaats waar de Amerikaanse indianen
en waar de Aziaten in deze volkenkundige driedeling thuishoren, liet
men zich meestal niet uit, maar soms werden de Amerikanen tot de
Jafeten gerekend en de Aziaten tot het Chamsgeslacht. Dit laatste is
het geval in verscheidene liedjes, waarin de inferioriteit van 'donkere
vrouwen ten opzichte van de blanke vrouwen geponeerd wordt. Een
12

Oostindievaarder verzekert bijvoorbeeld de Haagse schonen dat hij hen,
'Blanke Beelden', in Indie niet ontrouw zal worden (waarschijnlijk
bedoelt hij: niet ontrouw zal blijven):
Denkt niet Hollands Pronk-Godinnen
Dat ik u verlaten zal
En gaan de Mestiesze Minnen/
Die ons brengen tot een val:
Komt vliegt van my gy Chams Gebroedzel/
Met uw Lonken en Gezwier,
'k Zoek van u geen Minnevoedzel/
Want ik schei nu haast van hier."
In een ander 'Afscheyd Lied van Batavia' 18 (uit De Nieuwe Klein Jan)
wordt het zo mogelijk nog hatelijker geformuleerd:
Ik ga nu thans Batavia begeven/
'k Trek na myn vaderland/
Daar woond myn ziel/ myn lust/ myn hart en leven/
Aan Neerlands lieve Strand/
India wilt vry met u hoeren pronken;
Nooit zal dat zwarte geile vee
My leyden van de deugd haar steel
Hoe geil zy lonken.
E. •

i

U krokodils gezigt kan nooit belezen/
Myn Vaderlandze ziel/
Ik haat u vleyen als u molle [malle] wezen/
Tot u ik nooit verviel;
Vervloekt gebroed voor duivelen gebooren/
Gy zult dog schoon gy doed u best/
Gehaat gebroed of snoode pest/
My nooit bekooren.
'k Ga met de Vloot myn Vaderland op zoeken/
'k Verlaat u vuil gespuis/
Wie moet u dan/ 6! beesten niet vervloeken/
Wie strekt gy niet tot kruis/
De achterblijvers worden, met een onverwacht beroep op hun geloof,
vermaand geen relaties aan to knopen met Indische vrouwen:
Vaart wel gy Europianen die nog blyven/
'k Trek na myn Vaderland/
Neemt nooyt zoo'n beest tot Wyf of voor By-wyven/
Denkt om het Neerlands Strand/
Denkt om God den Heer [. . .].
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IV.
Op de retourreis is het schip meer dan gevuld met Oostindische produkten, bestemd voor de veilingen van de VOC. In het 'Nieuw Lied op de
t'Huys-reys van d'Oostindiesvaars' worden ze allemaal nog eens opgesomd, per vestigingsplaats.' 9 Onder andere: nootmuskaat en foelie van
de Molukken, paradijsvogels van Carolijn, hour van Timor, goud van
Sumatra, lood en tin van Siam en Malakka, zijde van Japan, salpeter
van Bengalen, gember en kaneel van Ceylon, amandelen en wijnen van
Perzie, fluweel van Soeratte en bloedkoralen van Mocha. De textielprodukten komen hier wel aan bod. De aanwezigheid van prostituees ten
behoeve van de bemanning wordt ook nadrukkelijk vermeld. Kortom,
't Zijn kostelijke Waaren
Daar men veer om moet vaaren

aldus de tekst, die naief-optimistisch besluit met:
Al deze landen zijn gemeen/
Met onze Compagnie vereen
Getrouw daar in te blyven/
Om handel daar te drijven.
De liedjes over Indie uit de VOC-tijd gaan zoals we zagen voornamelijk
over twee onderwerpen: 1° de aantrekkelijke produkten waarmee de
Compagnie handelswinsten maakt; 2° de aantrekkelijke vrouwen met
wie de Compagnies-dienaren avontuurtjes beleven of relaties aangaan.
Blijkens de teksten zou men haast kunnen zeggen dat de VOC vaart
terwille van de Oostindische produkten en de bemanning terwille van
de Oostindische vrouwen - en een scheepskist met goederen, natuurlijk.
Echter vlak voor zijn terugkeer herinnert de blanke man zich dat hij
vrouw of vriendin in Europa heeft en neemt hij afscheid van de Indische
vrouwen - die hij dan als Chams-gebroed, zwart en geil vee en dergelijke aanduidt: racistisch avant la lettre. Mijns inziens is er hier sprake
van een functionele dubbelmoraal: enerzijds moeten de mannen verleid
worden naar Indie te vertrekken, anderzijds moeten de retourreizen
óók bemand worden en de banden met het moederland opnieuw aangehaald.
De strekking van deze lofliedjes is weinig verheffend, maar ethische
pretenties zoals het brengen van de Europese beschaving en het Christendom ontbreken tenminste.
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Noten
1 Over het leven aan boord van de VOC-schepen zie men: De Hullu (1980);
een orientatie op de VOC geven: Gaastra (1982) en Van Gelder/Wagenaar
(1988).
2 De vermakelijcke buys-man, 66-72.
3 De groote nieuwe Hollandsche boots-Bezel, 47-48.
4 Het nieuwe rommelzootje, 20-24.
5 Over de bevolkingssamenstelling van Batavia gaan o.a. Blusse (1986),
Taylor (1986) en Taylor (1988). Taylor werpt nieuw licht op het leven van
de Europese en Euraziatische vrouwen en de z.g. mestiezencultuur. Over
het verband tussen de mestiezen-cultuur van de VOC-tijd en de Indische
cultuur van de 19e en 20e eeuw zie men: Seriese (1990).
6 'Een Nieuw Oostindies Lied' in: De vrolyke Oostindische wellekomst-drinker,
61-64.
7 Over De Graaffs thematiek: Barend-van Haeften (1988).
8 'Bataviaas Trant' in: De nieuwe Klein Jan, 18-19.
9 'Batavies Lied' in: De Oost-Indische thee-boom, 18e dr., 56-58.
10 De Oost-Indische thee-boom, 18e dr., 49-51. In de 2e str. heb ik een klaarblijke
drukfout verbeterd: Fury i.p.v. Sury. Andere redacties van hetzelfde lied
hebben Fury (d.w.z. palmwijn).
11 'Een Zamen-spraak gehouden, tusschen een Jonkman en een Meysje buyten Batavia' in: De Oostindische thee-boom (1767) 43-44.
12 'Bataviaas Af-scheyds-lied' in: De nieuwe vermaakelyke gaare-keuken van de
gekroonde A, 6e stuk, 84-86.
13 De Oostindische thee-boom (1767) 18-19.
14 'Oost-Indiese Deun', in: Het vermakelyke minne-spel, 83-85.
15 Zie aant. 8.
16 Over het Chamsgeslacht zie men: Jordan (1971); Jordan (1974); Paasman
(1984), 100-102, 211-212 en Paasman (1987).
17 'Oost-Indiesch-Vaarders Gezang' in: De Oost-Indische thee-boom, 18e dr., 6970.
18 De nieuwe Klein Jan, 19-20.
19 De Oostindische thee-boom (1767) 57-60.
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Bronnen
d'Enchuyser Y bocken, bestaende in verscheyden vermakelijcke en stichtelijcke gesangen I
bequaem om van alle oude en jonge persoonen ghesongen te werden. Gemaeckt en in
rijm gestelt door Mr. Femme Gerbrantsz Drieduym. Enchuysen, Jan Lelyveldt en Jacob Palensteyn, (1666?). [KB Den Haag, 5 E 43]
De groote nieuwe Hollandsche boots-gezel, ofte Bataviers helden-stuk. Zijnde een groot
deel vermeerderd/ en dat met de vermakelijkste melodij en min-gezangen.
Amsterdam, Joannes Kannewet, (1763). [KB Den Haag, 30 G 4]
De nieuwe Klein Jan, of de vermakelyke tyd-verdryver. Inhoudende alle de pleizierigste
en nieuw uitgekomene gezangen, drink-liederen, enz. Den vierden druk. Amsterdam,
Erve de Wed. Jacobus van Egmont, (ca. 1740). [UB Amsterdam, 1996 B 20]

Het nieuwe rommelzootje, te samen-ghestelt van verscheyden nieuwe liedekens I seer vermakelijck om te lesen of te singen. Op nieuw oversien en verbetert. Amsterdam,
Wed. Loots-man, 1670. [KB Den Haag, 174 H 38]

De nieuwe vermaakelyke gaare-keuken van de gekroonde A. Zingende en kwelende verscheyde aardige en boertige liederen en ernstige gezangen. Alle op bekende voyzen.
Noyt in deze ordre zo gedrukt. VIde stuk. Amsterdam, Joannes Kannewet,
1747. [KB Den Haag, 8 E 66]

De Oost-Indische thee-boom, voorzien met de meest nieuwste en aangenaamste liederen en
nu vermeerderdl met veele gezangenl zo van de Prins en Princesze van Orangjel als
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haare geliefde kinderen: het sluiten van de vreede: het illumineeren/ enz. enz. (18e dr.,
ca. 1750). [KB Den Haag, 8 E 51, exempl. zonder titelblad]

De Oostindische thee-boom, getrokken op veelerhande gezangenl ztjnde voorzien met de
nieuwste liederen en melodyen die hedendaags gezongen wordenl dienende op bruyloften
en gezelschappenl etc. Alle op de nieuwste en aangenaamste voyzen, en met
verscheyde liederen vermeerderd. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1767. [KB
Den Haag, 8 E 46]

De vermakelijcke buys-man, ofte koddige boots-geselletje. Singende veel vermakelijke visschers en matroose liedtjes: als ook verscheyde nieuwe amoureuse herders ende vreughdegesangen. Den achtsten druck, met nieuwe rijm-veersen vermeerdert en verbeetert. Amstelredam, Casparus Loots-man, 1694. [Nederlands Volkslied Archief, P.J. Meertens Instituut, Amsterdam, B 16-3]

Het vermakelyke minne-spel, of toneel der liefde; vertoond aan alle vryers en vrysters. En
gevuld met zoete minne-zangen, vryagies, herders- en boere-deunen, drink-liederen, en
andere snakeryen meer. Alle op de nieuwste en bekende voizen. Door Jacobus
Rosseau. Nooit voor dezen gedrukt. Amsterdam, Wed. van Jacobus van Egmont, z.j. [Nederlands Volkslied Archief, P.J. Meertens Instituut, Amsterdam,
B 45]

De vrolyke Oostindische wellekomst-drinker. Voorzien met allerhande nieuwe/ koddige/
en zeer vermakelijke liederen. Alle op aangename voyzen. Amsterdam, Joannes
Kannetwet, (ca. 1740). [UB Leiden, 1107 G 301]

Een mestiesje en een matrons (tekening door Thomas Nix voor E. du Perron's

De Muze van Jan Companjie).
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Begin van Wouter Schoutens afscheidslied van Batavia (foto: KB Den Haag
75 E 59 fol. 13 recto).
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Wouter Schoutens 'Papiere wichtf
De

Oost-Indische Voyagie (1676)

MARIJKE BAREND-VAN HAEFTEN

Helaas wat komen niet all rampen
Op see den seeman aan te klampen
Zo luiden de dramatische openingsregels van een gedicht dat Wouter
Schouten schreef bij een hoofdstuk van het eerste boek van zijn reisbeschrijving de Oost-Indische Voyagie uit 1676. Waarna hij vervolgt:
hoe schricklijck vloogh den oceaan
door tstormtempeest tot uit sijn kolcken
tot aan des hemels donckre wolcken
Hier moesten wij (naart scheen) vergaan'
De Oost-Indische Voyagie werd nog niet in een moderne editie uitgegeven.
Wel kreeg een kort fragment onder de titel Storm in de Indische oceaan
een plaatsje in een aantal bloemlezingen. Samuel Kalff nam het op in
zijn Oost-Indisch landjuweel uit 1902 en Rob Nieuwenhuys drukte het of
in zijn twee bekende bloemlezingen uit de Indisch-Nederlandse letterkunde Wie verre reizen doet (1975) en Het laat je niet los (1985).
Bij de beschrijving die Nieuwenhuys in zijn handboek de Oost-Indische
Spiegel geeft van geschriften die in de tijd van de `Loffelijcke Compagnie'
verschenen, staat hij uiteraard vrij uitgebreid stil bij de journalen en
beschrijvingen van reizen naar de Oost. Jaarlijks zeilden, volgens hem,
in de zeventiende en achttiende eeuw zo'n dertig schepen uit en op
elke reis werd op elk schip een journaal bijgehouden. Drukkers deden
hun best die journalen in handen te krijgen. Men kan zich dus voorstellen hoeveel boeken en boekjes er in die tijd zijn verschenen.
Veel literaire waarde kent men de journalen en ook de reisbeschrijvingen doorgaans niet toe. Desondanks komen ze in letterkundige overzichten aan de orde. Cd. Busken Huet vestigde er als eerste de aandacht
op en oordeelde het nodig ze als een onderdeel der nationale letteren
te beschouwen. Na Huet trok ook Gerard Kalif de journalen en reisbeschrijvingen binnen de kring van de letterkunde. 2 G.A. van Es besteedt
tamelijk uitgebreid aandacht aan journalen en reisbeschrijvingen. 3 Hij
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is vooral geboeid geraakt door het sterk individuele karakter van de
stijl en de verteltrant van de teksten. Een werk dat hij kenmerkend
noemt voor de overgang van journaal naar verhaal is de Oost-Indische
Voyagie van Wouter Schouten. Ook G. Knuvelder meldt, in navolging
van Van Es, dat de uit drie boeken bestaande Oost-Indische Voyagie van
'kroniekachtig reisverhaal [is] uitgegroeid tot een goed verzorgd, boeiend boek voor het groote publiek'.4
Wouter Schouten werd in 1638 in Haarlem uit een gegoede burgerfamilie geboren en stierf er in oktober van het jaar 1704. Als veertienjarige ging hij in zijn geboortestad bij een chirurgijn in de leer. Omdat
hij zich niet meteen als chirurgijn te Haarlem wilde vestigen, maar
omdat hij eerst verre landen wilde zien en ervaring opdoen in de chirurgie, onderwierp hij zich op 6 maart 1658 in Amsterdam aan een proef
om als onderchirurgijn in dienst van de VOC te komen. 5 Tot zijn vreugde
werd hij aangenomen en een maand later al vertrok hij, op negentienjarige leeftijd, als tweede heelmeester uit Texel naar de hem onbekende
Oost.
Schouten schreef inderdaad een goed leesbaar boek en de veronderstelling dat de chirurgijn literaire pretenties zou hebben gekoesterd,
wordt ondersteund door mijn recente ontdekking dat hij bij de verschillende paragrafen van zijn in drie boeken verdeelde werk gedichten
heeft gemaakt. In een exemplaar van Schoutens Oost-Indische Voyagie in
de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag trof ik niet alleen een handgeschreven berijmde opdracht aan. Vastgehecht in hetzelfde exemplaar
vond ik een twaalftal door Schouten eigenhandig geschreven gedichten. 6 Deze hebben betrekking op de twaalf paragrafen uit het eerste
boek van de Oost-Indische Voyagie. Eveneens in Den Haag bleek een map
te rusten met een autograaf van Schouten met daarin drie maal twaalf
gedichten, geschreven bij telkens de eerste twaalf paragrafen van de
drie boeken van zijn reisbeschrijving. 7 Eigenlijk moet ik spreken van
liedjes, want sommige teksten konden, getuige de wijsaanduiding die
ze meekregen, ook gezongen worden. Schouten voorzag zijn liederen
zowel van wereldse als van religieuze wijsaanduidingen en was daarmee in de zeventiende eeuw zeker geen uitzondering. Beroemde literaire auteurs als Bredero, Hooft en Vondel gingen hem hierin voor.8
De gedichten zijn, voorzover ik weet, nooit opgemerkt, laat staan dat
ze in druk zijn verschenen. Schouten bezingt er de refs in die hij van
1658 tot 1665 maakte en verhaalt de belevenissen die hij onderweg
meemaakte en de 'wonderen' die hij zag. Bovenal dankt hij telkens
God, de opperheer die alles bestiert en wiens lof gedurig bezongen
moet worden. Eenzelfde godvruchtige levenshouding spreekt uit
Schoutens Oost-Indische Voyagie zelf.
De chirurgijn droeg het Haagse exemplaar van zijn 'Papiere Wicht',
zoals hij de Oost-Indische Voyagie in zijn opdracht noemt, op aan zijn in
hoge diplomatieke kringen verkerende plaatsgenoot Cornelis de Glar20

gius. 9 Schouten werd waarschijnlijk ook gelezen in de kringen van De
Glargius, aan wiens Album Amicorum beroemde tijdgenoten als Constantijn en Christiaan Huygens, Jacob Cats, Scriverius, Daniel Heinsius,
Gerard en Isaac Vossius, Caspar Barlaeus en Descartes een bijdrage
leverden. Een aanwijzing daarvoor is het feit dat een exemplaar uit de
Leidse universiteitsbibliotheek van zijn Oost-Indische Voyagie afkomstig
is uit de bibliotheek van de geleerde theoloog Isaac Vossius.'°
Laten we een blik slaan in de gedichten en in het 'Papiere Wicht'
zelf. Als veel andere reisbeschrijvers geeft Schouten aan het begin van
zijn tekst zijn motivatie om naar de Oost te vertrekken. Aan de situatie
voor zijn vertrek uit Texel moest hij wel even wennen. Hij was niet
gewoon, zegt hij, om
by de holbollige actien, Zeemans-praatjens, en ongebondenheden present te zijn [. . .] Dogh ick voegde my by den genen
die de bescheydenste scheenen te zijn. Vele van onse reysgesellen waren van hare vrouwen, of die haer de naeste scheenen te wesen, tot dus verre geconvoyeert en bygewoont; maer
nu quam dien droevigen dagh van scheyden [. . .] en namen de
soete Convoyeersters nu oock hun affscheyt van de soodanige,
die haer de liefste scheenen te zijn; dogh vele geloof ick heel
geveynsdelijck; want ick meene dat onder de selve haer oock
hoeren en Lichtekoyen lieten vinden: sommige waren oock ongetwijffelt meer verheugt, dan sy wel uytterlijck dorsten laten
blijcken; om dat sy haer van optreckers, dronckaerts, speelders
en diergelijcke, nu eenmael vonden ontlast."
Nadat hij aandacht heeft besteed aan het gehalte van zijn medereizigers,
die hij voor een deel als 'ligte quanten' en 'kindertjens van weelden'
typeert, die afscheid hebben moeten nemen van 'Bachus-dagen en ongebondene dertelheden', komt hij toe aan de beschrijving van zijn vertrek.
Het was dan in 't allersoetste van de aengename Lenten, namentlijck den sestienden April 1658. tegens den avont, als wy 't
kleyne wijt-beroemde Holland verlieten, en buyten Tesselsdiepten, de ruyme Zee verkoosen.'2
De refs tot aan de Kaap verliep voorspoedig. Met genoegen begaf Schouten zich aan land:
Bezagen dan met een sonderling vermaeck, en vol
verwondering, het lustig, cierlijck en schoon gewest der Caep
de Goede Hoop, zijnde het zuydelijckste deel van Africa; daer
wy hemel-hooge Bergen, steyle Rotzen, angstvallige Wildernissen, schoone Valleyen, Velden en Landeryen vernamen
Dat de Nederlanders er, sinds Van Riebeeck in 1652 de Kaapkolonie
stichtte, niet stil hadden gezeten en dat schepelingen op weg naar de
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Oost daar anno 1658 al de vruchten van konden plukken, blijkt uit
Schoutens verslag:
Aldaer de nederlandsche Boeren nu langs hoe meer, door spitten
en delven, zaeyen en maeyen, ploegen en planten, sogten omher
de Landen in beter stant te brengen; en brachten alrede Boter,
Kaes, Melck, en alderhande Vruchten en Gewasschen, de Nederlanders te koop"
Voordat hij van de Kaap vertrok, verzucht hij:
Wij hadden op Reis nu ruym ontrent twee duysent mijlen gevordert; en mosten noch een plas van sestien hondert mijlen over,
eer ter gedestineerder plaets, en binnen de Hooft-stadt van het
Nederlants Orienten (ick meen Batavia) geraecken konden '4
Schouten zou nog heel wat stormen, een ijzige kou, een orkaan, gevaarlijke ziekten en vijandelijke bejegeningen van de bewoners op de west-.
kust van Sumatra moeten meemaken, voordat hij, na veel omzwervingen, eindelijk voor de rede van Batavia aankwam en in dichtvorm kon
opmerken,
dat nuw soo veer
vant ander eindt der wereltkloot
sijn aengelant
tot daar het cierlijck morgenroot
des avonts brant
als hollant heeft den avontstont
en dure Lien
dan wort hier in den orisont
de son gesien
dan weckt den gulden dageraat
en mensch en vee
dan soeckt een ijder weer de straat
en lant en see
dus komen wij dan van de bron
der oceaan
dan waaren wij eens bij de son
dan bij de maan
dan dighte bij america
dan bij brasiel
dan tot aent zuider afrijca
met onse kiel
tot vorder oostwaerts heen gewent
wij sijn belant
daer daar ons doelwit stont geprent
aen javaas strant
22

tot voor het schoon batavia
dat puick juweel
en pronckije vant gansch asia
dat lustich deel
en hooftstadt vanden batavier
aan dese kant
daar treen wij nuw tot ons plaisier
opt lustich lant
daar gaan wij nuw ten tempelwaart
om godt den heer
de leitsman onser groote vaart
te geven d eel-'6
Zijn reislust was nog lang niet gestild en vanuit Batavia vertrok hij
oostwaarts langs Java's kust naar Japara. Daar zou hij een hachelijk
avontuur meemaken. Onbewust van het feit dat de Moren, zoals hij de
aanhangers van het mohammedaanse geloof noemt, onbesnedenen die
hun moskee willen betreden als tempelschenders verbranden, probeerde Schouten met een aantal landgenoten de moskee binnen te gaan.
Eerst verschrikt het gezelschap een aantal badende vrouwen die, aldus
Schouten badinerend opmerkt,
moeder-naeckt, seer besigh waren om hare blancke leden (waer
mede sy de swarte Mollen vryelijck mochten tarten) schoon te
wassen; doch ons siende, vloogen alle soo moeder-naeckt uyt
de gemelde Vijver, en voort langs Heck en Dam, tot dat in hare
Wooningen waren geretireert: doch wy dit weynigh achtende,
begaven ons Tempel-waert"
Nieuwsgierig drongen de mannen door tot het voorportaal der moskee,
alwaar ze werden gestuit en
van een goet getal Javanen, die de moort en wrevelsucht ten
oogen uytsagh, met een hevigen yver besprongen; het moortgeweer, hun Poocken en gevlamde Critsen, wierden heel vaerdigh
aen ons vertoont; men hielt ons vast, en yder wouw ons van
stonden aen te lijf, soo dat door een te lichtvaerdige nieuwsgierigheyt ons nu alhier in een groot gevaer des levens vonden
Op het nippertje gespaard, omdat het gezelschap de moskee uiteindelijk
niet had betreden, merkt Schouten op:
danckten Godt, dat sulch een perijckel en groot gevaer ontkomen waren, in een gewest, alwaer de Ingesetenen voor ons
wreet, barbarisch, trouwloos en moordadigh, boven andere Natien deser Landen van 't Oosten zijn vermaert.
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In het gedicht bij het betreffende hoofdstuk brengt hij zijn opvattingen
over het mohammedaanse geloof als volgt onder woorden:
dus oostwaarts heen langs javaas kust gevaaren
tot op de ree vant heidense japare
aldaar de stadt nauwkeurighlijck beooght
en hoe den moor staagh ijvert, hijght, en pooght
om d'alcoran to prenten inde sielen
der gener die int listich net vervielen
van mahomets bedrieghelijcke leer
dewelck hem noch verspreit hoe langs hoe meer
door Asia, de schoonste koninckrijcken
die voor geen deel des werelts ooijt en wijcken
al 't oosten selfs ja tot aen molucks strant
daar grijpt sijn wet daer vint sijn lering stant '8
Verder weg voerde de tocht Schouten naar de Molukken. Hij dicht:
daar hebben wij gesien langs de moluckse stroomen
hoe schoon het edel kruit
de werelt door beroemt aen jonge nagelboomen
uit knop en tacken spruit
I . • .1
daer hebben sij gesien hoe tkoninckrijck tarnaten
in macht ten hemel steegh
doch hoe dit moedigh rijck door twist der ondersaten
weer schielijck nederseegh
daar hebben wij gesien moluckes schoon eilanden
en bergen wonder hoogh
oock hoe tarnatens bergh, en die van mackijan branden
en vuur en vlam uitspoogh
[. • .]
Waarop hij in hetzelfde gedicht de volgende, bekende zeventiendeeeuwse herinnering aan de vergankelijkheid der aardse zaken laat volgen:
daar sien wij swerelts stant in veel bijsondre dingen
oock hoe den snellen tijt
de koninckrijcken scheurt en door veranderingen
het al aen stucken bijt
En na deze knipoog naar Hoofts bekende sonnet, waarin de tijd als een
gezwinde grijsaard staten en koninkrijken verslindt, 19 volgt de vrome
les:
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daer sien wij dat den mensch met weinich is te vreden
en vrolijck leven kan
Eij warom dan gewoelt in soo veel besigheden
wat scheijtter eenmaal van
tis laugh genoeg geslooft, gewoelt, gerent, gelopen
o cristen mens bedaart
den hemel is om gelt om goet, noch schadt te koopen
wat helpt dan veel vergaart
ons staan een klein getal van jaaren te beleven
opt droevigh tranendal
waarom dan hart en siel soo vast daar aen gedreven
daart alles blijven sal
rijst hooger cristen mens wij sijn hier vremdelingen
eij soeckt dien rijcken schadt
dien uwer hel, noch doot, noch duijvel sal ontwringen
hebt gij die maer gevadt
ons ware vaderlant is hemels, en daer boven
eij daer heen coers gestelt2°
Vanuit Ambon maakte hij een aantal tochten naar naburige eilanden.
De inwoners daarvan geven zich tot zijn spijt over aan afgodendienst.
De godvruchtige Schouten gunt ze beter en verzucht in dichtvorm:
daer siet men t half gebraden volck
swart, arm, en naeckt, ja sonder kleren
haar boschwaart of aen thetus kolck*
ter jacht en visscherij generen
daer sij gelijck het domme vee
als wilde bij den wilden beesten
onstuijmich als de woeste see
den prins der onderaartsche geesten
rampsalichlijck ten dienste staan
in plaatse van dien heer der heeren
eijlaas verblinden indijaan
wanneer togh sult ghij uw bekeren
waerom de monsters deser aert
en duijvelskoppen aengebeden
eij waerom niet ten hemelwaart
naar uw en onsen godt getreden
maer ach een dicke duijsternis
houdt uwer in dien strick gevangen
daar in geen vreugt te vinden is
daar in die geene blijven hangen
die nooijt dat hemels light en sien

* De zee
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die van geen salighmaker weten
eijlaas wat vreugt kan tvolck geschien
dat staagh int duijster is geseten
o godt ontsluit dien hemeldeur
laat zijons liefelijcke stralen
oock eenmaal heere door dien scheur
van uwen voorhangh nederdalen
op alles wat int oosten woont21
Wat later, in 1660, ging hij mee in een gezantschap naar de koning van
Arakan, een rijk ten oosten van de Golf van Bengalen waarover weinig
gegevens uit de Compagniestijd bekend zijn en waarover hij uitvoerig
schreef. Vermakelijk is de passage waarin Schouten schetst hoe hij
worth geconfronteerd met inwoners die bijna nog nooit blanken hebben
ontmoet.
Na drie jaar dienst, heeft de chirurgijn nog niet genoeg gezien en
gretig tekende hij voor drie jaar bij. Ceylon, de kust van Coromandel,
hij zal er in zijn boek uitgebreid aandacht aan besteden. Samen met
veldprediker Philippus Baldaeus maakt hij, aangesteld tot opperchirurgijn, eind 1661 / begin 1662 de belegering van een aantal steden op
de kust van Malabar mee. Baldaeus deed er verslag van in zijn Naauwkeurige beschryvinge van Malabar en Choromandel (1672), een boek dat Schouten heeft gekend. 22 Ook Johan Nieuhof was in het gezelschap en beschreef de belegeringen in zijn bekende Zee- en lantreize, door verscheide
Gewesten van Oostindien (1682). Voor deze episode uit de Oostindische
geschiedenis geldt Schouten als een vrij betrouwbare en zeker als de
meest levendig schrijvende ooggetuige.23
Ook in het lustig Bengalen, zoals hij het noemt, bracht hij een deel
van zijn tijd door. Op opvallend felle toon gaat Schouten of en toe tekeer
tegen de Moorse zeden en godsdienst en tegen de zondige levenswijze
die men er in Bengalen en Arakan op na houdt. Niet alleen verwijt hij
de Aziaten een wellustig en onkuis leven te leiden, ook zijn landgenoten
kunnen er in dit opzicht wat van. Hij neemt het veel Nederlanders kwalijk
datse de Mooren en heydenen in hare ongebondene vuyligheden somwijl verre komen te overtreffen, besoeckende doorgaens sulcke soete Venus-Diertjens, die swarter als koolen, heel
gruysigh besmeert, afschuwelijck stincken, en hare Liefkoosers
meer pocken en lempten*, als lets vermakelijks komen te
vereeren. Veel Nederlanders, als in Bengalen, of andere Landen
van Indien komen aen te landen, soecken den tijdt van haer
verblijf een heydensche Byslaap, die sy kleedingh, gelt, of wat
moys belooven, en sulcke zijn dan voor dien tijdt getrouwt24
* Venerische ziekten.
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Afgezien van deze zondige levenswijze gaan veel bootsgezellen zich
ook nog te buiten aan dronkenschap, vechten, vloeken en tieren. Deze
ondeugden, die in wel meer reisbeschrijvingen uit die tijd worden
gesignaleerd, zorgen er volgens Schouten voor dat de Mohammedanen,
Chinezen en heidenen geen hoge dunk van het christendom krijgen.
De hoge overheden zullen er dan ook scherp op moeten letten, dat de
naam van God niet zo jammerlijk wordt ontheiligd.
In dichtvorm betreurt Schouten de zondige levenswijze die schippers
en stuurlieden — de goeden niet te na gesproken — er op na houden en
het slechte voorbeeld dat ze daarmee aan de bemanning geven. Hij start
als volgt met een imitatio van alweer het sonnet over de gezwinde
grijsaard van Hooft:
Zeehelden, wacker volck, o batavier en leeuwen
die met uw kielen staeg den oceaen bewoont
en twereltront doorkruist geswinde waterleeuwen
ick hoop dat bij uw sal mijn schrijven sijn verschoont
en vervolgt:
[. • .]
ellendich ist gestelt daer op de waterbaren
de hoofden van het volck sijn op den dranck versot
als scheepsverstandige dies onverstandig vaeren
dat bij den bootsgesel haer kuren sien bespot
ellendich ist gestelt daer schippers en pijlooten
op groote wateren der grondeloose kolck
haer van gods heil en gunst dus koomen te verstooten
dat hare godtloosheit gedij ten ramp, aent volck
[. • .]
ellendich ist gestelt daer dopperhoofde vloecken
en schelden met een fel en ijsselijck geschreeuw
[. • .]
en gave godt dat sulckx nooijt quam te gebeuren
maer ach het tegendeel is altewel bekent
dervarentheit ons leert hoe veel dickmaels betreuren
tgeen door een droncken hooft op zee wordt aengewent
och dat slans heeren en die vlooten tzeewaerts stueren
toch kiesen mannen vol van wijs en kloeck beleit
op dat niet komen doort kontrarij te besueren
het quaet gevolg daer van wijtlopich is geseit25
Wanneer Schouten het na een reis van zes lange jaren door de Oost tijd
vindt om huiswaarts te zeilen, betekent dat dat hij afscheid moet nemen
van Batavia. In zijn reisbeschrijving nam hij een vrij korte lovende
beschrijving op, waarin hij de 'neringrijke' stad, de rivier die erdoorheen loopt, en onder meer de gebouwen, haar bewoners en de fraaie
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wandelwegen eromheen prijst. In de geest van zijn tijd dichtte hij ook
een 129-regelig lang afscheidslied, waarvan ik u vanwege de lengte
niet alles kan laten horen. De volgende fragmenten tonen u de zeventiende-eeuwse koopmansmentaliteit van Schouten die, gewapend met
het zwaard en de bijbel, de vele voordelen van het centrum van de
lucratieve Nederlandse handelsmacht niet geheel onverdienstelijk bezingt.
beroemt batavia cieraet van Javaes steeden
eer dat wij nu voort laetst van uwen bodem treeden
eer dat wij voor het laatst afsteecken naerde ree
eer dat wij voor het laetst gaen kiesen ruime see
soo moet mijn sanggodin een klein gedigt ontrollen
al souw de bitse nijt en momus* hier om grollen * God van de kritiek.
[. . .]
0 rijck batavia wat mont kan sijn geslooten
wat hebben wij al goets in uwe stadt genooten
wat hebt gij niet al gonst in ons gemoet geprent
ondanckbaer waren wij soo dit niet wier erkent
dies scheiden wij vernoegt en met gans danckbre sielen
wij steecken tzewaers in met onse rijcke kielen
naer tlieve vaderlant dies kon het wel geschien
dat wij uw schoone stadt nooijt quamen weer to sien
[. • .]
vaert wel Batavia op javaes kust gelegen
ick wens uw godes heil en sijnen milden segen
ick wens dat uwe glans staeg hemelwaert mag gaen
ick wens dat uwer roem voor eeuwich mag bestaen
vaert wel batavia pronckbeelt in veere landen
uw fiere luister blinckt tot aen de rijckste stranden
uw licht verligt en stigt groot Java niet alleen
maer schijnt oock hel en klaer door al het Oosten heen
vaert wel batavia met uwe schone kercken
daer hebben wij gehoort gods grote wonderwercken

[w]
vaert wel batavia met al uw predicanten
ontfangt, lieft, handelt haer als hemelsche gesanten
godt stuert uw uit ons lant begaefde mannen toe
en wort toch haer, noch oock haer lere nimmer moe
vaert wel batavia met al uw vaste wallen
vaert wel beroemt casteel ons volck ten deel gevallen
vaert wel o deftich hof, en helden altemael
lang leef uw wijs bestier, lang duer tonwinbaer stael
vaert wel batavia met al uw buiten slooten
met uw vermaarde ree met al uw oorloogsvlooten
[. • .]
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In Schoutens tijd is Batavia nog mooi en zijn de rivieren nog helder,
luistert u maar:
vaert wel batavia met al uw soete stroomen
die boven uit gebergt en vander hoogten koomen
en met uw vrugtbaer velt en met uw lustig lant
en met uw altijt groen beset aen alle kant
vaert wel batavia 0 bloem der Ooster steden
o pronck van asija godt geeft uw sijne vreeden
[- • .]
Wordt in een aantal contemporaine reisbeschrijvingen en gedichten het
zondig gedrag van Batavia's burgers en met name dat van de vrouwen
over de hekel gehaald, in Schoutens afscheidslied klinkt niets van die
kritiek door:
vaert wel batavia met burgers, burgerinnen
met al uw wacker volck en cristen huisgesinnen
wat uw en ons toekomt dat hebben wij gemeen
uw welvaert is de ons wij sijn ja waerlijck een
vaert wel batavia vaert wel o batavieren
en vrouwelijck geslacht vol zedige manieren
[. • .]
hij zegen uwe stadt en altijt groene bomen
uw lant en ackervelt, uw vissers op de stromen
hij zegen uwe stadt met schepen op de ree
met kielen wel gelaen die varen bij der zee
hij zegen uwe stadt met neringrijcken handel
en met een wacker volck getrouw in hare wandel
hij zegen uwe stadt met swerels overvloet
en geef uw tog voor al dat onverganckelijck goet
hij zegen uwe stadt hij geef uw rust en vreden
oock dat gij inde crijg uw vijant moogh vertreden
[- • .]
En dan neemt hij afscheid van de stad en zijn vrienden:
adieu batavia adieu dan waerde vrienden
[. • .]
soo wens ick dat hier naer uw weder mogen sien
daer godt ons door sijn gunst donsterflijckheit sal bien26
Ik hoop dat u met me eens bent dat Schouten een reisbeschrijving
schreef, die inderdaad tot de meest leesbare uit zijn tijd behoort. Dat
moeten zijn tijdgenoten ook van mening zijn geweest. De Oost-Indische
Voyagie werd in het verschijningsjaar 1676 al meteen door de uitgever
in het Duits op de markt gebracht. Het werk beleefde in de achttiende
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eeuw drie Nederlandse herdrukken (1708, 1740 en 1775), terwijl het
ook in een aantal Franse vertalingen verscheen.
Veel reisbeschrijvers namen, al dan niet met bronvermelding, delen
uit Schoutens werk over. Zo bekende de Rotterdamse bakker Gerrit
van Spaan dat hij het gebruikte bij het samenstellen van zijn Aziaansche
Weg-wijzer (1695). 27 Al eerder had Godefricus van Broekhuizen alias
Eduard Melton voor zijn vertaalfictie getiteld de Zeldzaame en Gedenkwaardige zee- en landreizen (1681), bijvoorbeeld voor de beschrijving van
de Chinezen te Batavia, aan Schouten ontleend. 28 Ook de Duitser Elias
Hesse, die van 1680 tot 1684 in Indie verbleef, was aan Schouten schatplichtig voor zijn reisbeschrijving, die werd afgedrukt in de Drie seer
aanmerkehjke reyzen na en door veelerley gewesten in Oost-Indien (1705).29
Hetzelfde geldt voor het werk van de chirurgijn Abraham Bogaert, dat
in 1711 onder de titel Historische reizen door d'Oostersche deelen van Asia
het licht zag. 3° De predikant Francois Valentijn noemt Schouten in zijn
historiografie over Oud en Nieuw Oost-Indien (1724-1726) samen met
Nicolaas de Graaff — die in zijn reisbeschrijving getiteld Reisen van Nicolaus de Graaff, na de vier gedeeltens des werelds (1701) ook aan Schouten
ontleende — de beste beschrijver van Ambon.31
Niet alleen Schoutens Oost-Indische Voyagie verdient nadere bestudering. Zijn liederen of gedichten mogen, volgens mij, tot de meest
verdienstelijke gerekend worden, die in de zeventiende eeuw over
Indie werden geschreven. De tijd lijkt niet alleen rijp voor verdere
bestudering van zijn werk, maar ook om een gedeelte van zijn omvangrijke Oost-Indische Voyagie in een herdruk voor een groter publiek toegankelijk te maken en om (een deel van) zijn verzen in druk te laten
verschijnen. Ik hoop daar in de toekomst tijd voor vrij te kunnen maken.

Noten
1 Den Haag KB 75 E 60, 'Opt eerste boeckx tweede Boeck' (NB Dit 'tweede
Boeck' moet een schrijffout zijn voor tweede hoofdstuk).
2 G. KaIff, Geschiedenis der Nederlandse letterkunde, dl. 5 (Groningen 1910) 4-12.
3 G.A. van Es, 'Reisverhalen over de wereldzeeen naar Oost-Indie' in: F.
Baur e.a., Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, dl. 4 ('s-Hertogenbosch/Antwerpen 1949) 220-241, 237.
4 G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, dl. 2
(5e geh. herz. dr.; 's-Hertogenbosch 1971) 442.
5 E.D. Baumann, Een Haarlemsche chirurgijn uit de XVII de eeuw (z.p. 1919) 3.
6 Den Haag KB 75 E 60.

30

7 Den Haag KB 75 E 59. De twaalf gedichten in het Haagse exemplaar van
de Oost-Indische Voyagie (75 E 60) vertonen varianten ten opzichte van de
eerste serie van twaalf uit de map. Ze lijken een verbeterde versie to geven,
de twaalf zinnen lopen of en toe wat soepeler. Ik citeer voor wat betreft
de eerste twaalf gedichten in dit artikel dan ook niet uit de map (75 E 59)
maar uit de teksten die in dit exemplaar zijn geplakt.
8 Zie K. de Bruijn en M. Spies, Vondel vocaal (Haarlem 1988) 8.
9 H. Bots en G. van Gemert geven informatie over De Glargius en namen
een gedeelte van diens Album Amicorum op in L 'album amicorum de Cornelis
de Glarges 1599-1683 (Amsterdam 1975).
10 In de Oost-Indische Voyagie ex. UB Leiden 357 C 1 zit onderaan de gegraveerde
titelpagina een strookje geplakt met daarop gedrukt: 'Ex Bibliotheca Viri
Illustr. Isaaci Vossii'.
11 W. Schouten, Oost-Indische Voyagie 1 (Amsterdam, Jacob Meurs, 1676) 2.
UBA OG 77-17.
12 Idem 1, 3
13 Idem 1, 7.
14 Idem 1, 8.
15 In 75 E 60 staat ten onrechte van, 75 E 59 geeft wij.
16 Den Haag KB 75 E 60, 'Opt eerste boeckx derde hooftstuck'.
17 Schouten 1676 1, 38.
18 Den Haag KB 75 E 60, 'Opt eerste boeckx vijfde hooftstuck'.
19 C.A. Zaalberg, Uit Hoofts lyriek (4e dr.; Culemborg 1975). Klassieken Nederlandse Letterkunde, 65.
20 Den Haag KB 75 E 60, 'Opt eerste boeckx sesde hooftstuck'.
21 Idem, 'Opt eerste boeckx zevende hooftstuck'.
22 M.A.P. Roelofsz, De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar ('s-Gravenhage
1943). Verh. Kon. Inst. voor de taal-, land- en volkenkunde 4, 250.
23 Idem.
24 Schouten 1676 3, 65.
25 Den Haag KB 75 E 59, 'Opt derde boeckx eerste hooftstuck'.
26 Idem, 'Opt derde boeckx vierde hooftstuck'. Schouten laat dit afscheidslied
op Batavia op het vierde hoofdstuk van zijn derde boek slaan, alhoewel
hij in dat hoofdstuk niet voor het laatst afscheid van de stad neemt.
27 G. van Spaan, De Aziaansche Weg-mjzer. 1. . .] (Rotterdam, Pieter van der
Slaart, 1695) 139/140. UBA 1503 F 413.
28 Zie hierover de doctoraalscriptie van K.Th.J.M. van der Velden, Chinezen
en cyclopen in Nederlands-Indie (Amsterdam 1989) 102.
29 Idem, 105.
30 Idem, 75.
31 F. Valentyn, Oud en Nieuw Oost-Indien (5 dln.; Dordrecht 1724-1726) 2,1 le
hfdstk., 2. UBA 1701 A 8-17.
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Wilhelm Leonard Ritter
(1799-1862)
Een Europeaan in Nederlands-Indie
NICOLE SOL

Op 13 februari 1862 overleed Wilhelm Leonard Ritter op bijna 63-jarige
leeftijd in zijn geboortestad Haarlem. Uit zijn overlijdensakte kan men
opmaken, dat hij een doodgewone Haarlemmer was, aldaar geboren
en overleden, weduwnaar en 'van beroep zonder'. Een eenzaam man
misschien, een Haarlemmer als duizenden andere Haarlemmers, wiens
overlijden niet door familie of vrienden werd aangegeven, maar door
twee aansprekers, 'bekenden van de overledene' zoals de akte vermeldt.'
De feiten liggen anders. Slechts zeventien jaar heeft Ritter in Haarlem
gewoond, de andere 45 jaar van zijn leven verbleef hij in NederlandsIndie. Hij was daar eerst militair, daarna ambtenaar en vanaf 1838
schrijver en 'journalist'.
Over Ritters jeugd in Haarlem is niet veel bekend, maar vanaf zijn
zestiende jaar kan zijn leven vrij goed gereconstrueerd worden. In 1815
werd hij namelijk benoemd tot chirurgijn derde klasse bij de infanterie.
Hij wilde een militaire loopbaan, omdat hem 'geen spel meer kon
verblijden, noch tol en bal meer vreugde schonk'. 2 Hij verlangde naar
een avontuurlijk leven en hoopte dit te krijgen door als chirurgijn naar
Indie te gaan.
Daarbij kwam hij een beetje bedrogen uit, want hoewel hij inderdaad
in 1816 voet aan wal kon zetten op Java, viel het avontuurlijke nogal
tegen. Hij kreeg als standplaats Boelakomba, in het zuiden van Makassar en hij leidde daar drie jaar lang een saai, eentonig leven. In een van
zijn verhalen beschrijft hij later hoe hij in het residentiehuis van Boelakomba de zoveelste lange eentonige avond doorbracht met de militair
commandant en de resident:
op den achtergrond deed zich nog een paar slaapdronken jongens [. . .] zien, die geeuwende en knikkebollende op de bevelen hunner meesters wachtten, en gewis hartelijk wenschten,
dat ook hen [de drie Europeanen] de lust tot slapen bevangen
mogt. Deze schenen er echter nog verre of te zijn dien wensch
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te willen vervullen, en vertrouwelijk het eene glas na het andere
ledigende, zagen zij elkander meer aan dan zij elkander wet
toespraken, daar zij, ruim zes maanden te zamen huizende, alle
stof tot gesprek reeds hadden uitgekraamd en afgehaspeld. Zij
leenden dus meer het oor aan de gure rukwinden, die daar
buiten loeiden, en naar de kletterende stortregens op het atappen
dak, dan wet aan de eenzelvige en afgebroken toonen, die van
tijd tot tijd hun' mond ontvloeiden.3
In 1818 kwam Ritter naar Batavia en haalde daar in 1819 het examen
chirurgijn der tweede klasse. Hij schrijft later over zichzelf dat hij toen
'niet weinig den regterschouder vooruitstak, om zijne epaulet te doen
zien'.4
In 1823 ging Ritter over in civiele dienst. Veertien jaar lang heeft hij
gewerkt als ambtenaar, eerst op Borneo, later op Sumatra. Zijn civiele
loopbaan werd een grote mislukking en wordt gekenmerkt door wanbeleid, eigenzinnige beslissingen en grote schulden aan het gouvernement. 5 Na al een eerder ontslag in 1835, werd Ritter eind 1837 wegens
wanbeleid definitief uit 's lands dienst ontslagen.6
De problemen bleven hem achtervolgen toen hij in 1838 te Batavia
ging wonen. In 1843 werd hij bijvoorbeeld in hechtenis genomen,
omdat zijn schulden te hoog waren opgelopen en in 1851 kwam zijn
gehele boedel onder de hamer.
Het zou te ver voeren om de civiele loopbaan van Ritter in zijn geheel
te schetsen. Ik laat dit ook liever over aan Jan ten Kate en Sylvia
Dornseiffer. Laatstgenoemde is een nazaat van Ritter en zij en haar man
hebben geprobeerd het leven van haar voorvader uit te pluizen. Zij
zullen voor de volgende aflevering (jg. 6, nr. 2) een complement verzorgen op dit artikel, met enige saillante details over Ritters leven. Hier
is het alleen van belang erop te wijzen, dat Ritter, toen hij in 1838 te
Batavia kwam, grote schulden had en geen vast inkomen. Dit is van
belang, omdat het misschien een verklaring is voor de enorme stroom
aan publikaties die vanaf dat jaar van zijn hand verschenen: hij moest
wet zoveel schrijven om den brode.

Een bekende Europeaan
Ruim twintig jaar lang stelde Ritter zich in dienst van de 'schoone
kunsten', zoals hij het zelf noemt. Hij heeft in die jaren zeer veel geschreven en een belangrijke bijdrage geleverd aan de 'literaire bloei' in
Batavia rond het midden van de vorige eeuw, een bloei die begon met
de oprichting van het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie in 1838. Meteen
al in de eerste afleveringen van dit tijdschrift staan verschillende publikaties van hem, niet alleen verslagen van zijn dienstreizen als ambtenaar, maar ook verschillende gedichten. En daar bleef het niet bij. Er
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volgde vanaf 1839 een ware stroom van publikaties waarvan een groot
deel werd opgenomen in de Nederlands-Indische tijdschriften en jaarboekjes, die rond die tijd werden opgericht, zoals De KopiIst en de jaarboekjes Lakschmi en Warnasarie. In 1852 richtte hij samen met L.J.A.
Tollens zelfs een eigen tijdschrift op, namelijk Biang-Lala, dat bleef
bestaan tot 1856. In 1852 nam hij ook met diezelfde Tollens de redactie
op zich van de zojuist opgerichte Java-Bode. In 1858 trok Ritter zich
terug als redacteur, waarschijnlijk naar aanleiding van een ruzie met
Tollens.
Veel van zijn in de tijdschriften gepubliceerde werk vinden we terug
in zijn verzamelbundels, zoals Indische Herinneringen, Aanteekeningen en
Tafereelen uit vroegeren en lateren tijd (1843), Nieuwe Indische herinneringen
uit vroegeren en lateren tijd (1845) en Nacht en Morgen uit het Indische leven
(1861).
De laatste jaren van Ritters verblijf in Indie werd het stil rondom
hem. Hij nam de pen pas weer op op 1 november 1860, niet te Batavia,
maar in Haarlem, zijn geboortestad, die hij nog een keer terug wilde
zien, want: 'De zucht wordt nooit verdoofd naar 's levens bakermat'.7
Zestien maanden na zijn terugkomst in het vaderland overleed hij. Zijn
overlijden wordt vermeld in de Haarlemsche Courant en in De India'. De
Java-Bode, nog steeds onder redactie van Tollens, zwijgt.

De Europeaan en zijn zeden en gewoonten
Over de literaire waarde van Ritters werk kunnen we kort zijn. We
hebben absoluut niet te maken met een altijd onderkende, grote voorloper van Multatuli. We hebben wel te maken met een oeuvre, waarin
het leven in Indie in de afgelopen eeuwen uitgebreid geschetst wordt.
Het zou te ver voeren om hier de lijst van publikaties, die bijna honderd
verhalen en gedichten bevat na te lopen en een opsomming te geven
van de onderwerpen die Ritter zoal behandeld heeft. De lijst bevat
onder andere historische en romantische taferelen, gedichten, verhalend-beschouwende teksten over bijvoorbeeld de slavernij en het amfioenschuiven. Wat bijna al die teksten gemeen hebben verwoordt Ritter
zelf in het voorwoord bij Nacht en Morgen uit het Indische leven (1861).
Hij beschrijft daarin hoe in zijn begintijd te Batavia er een letterkundige
beweging ontstond, die tot doel had de kolonie beter bekend te maken
bij de mensen. Hij vervolgt dan:
Afgaande op mijne, toen reeds veeljarige ondervinding, waagde
ik het ook mij in de rij dier schrijvers te plaatsen en koos meer
bepaald tot doel de vermeerdering der kennis van de zeden en
gewoonten der bewoners, van welken landaard ook, van den
Indischen Archipe1.8
Voor zijn historische schetsen maakte hij gebruik van vooral Valentijns
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Oud- en Nieuw Oostindien, maar ook van oude archiefstukken. Bij verhalen
en gedichten over de negentiende eeuw had hij dergelijke bronnen niet
nodig: daarvoor maakte hij natuurlijk vooral gebruik van zijn eigen
'jarenlange ondervinding'. Die verhalen en gedichten zijn daardoor veel
persoonlijker geworden en daarom ook het aardigst om te lezen. 1k zou
u graag vertellen over de zeden en gewoonten van de koppensnellers
op Borneo, over het amok waarin de ambtenaar Ritter terecht kwam,
of over de Arabieren, die zo onzindelijk zijn dat een bezoeker de kans
loopt aan de muren van hun huizen te blijven kleven.
Nog liever zou ik u willen vertellen over de zeden en gewoonten van
de Javaan en vooral over de Javaanse vrouw, want
Voorzeker hij, die meent dat zulk eene vrouw geene teedere
gevoelens zou kunnen opwekken, vergist zich deerlijk. Waar
is het echter, dat voor de liefliebbers van welriekende olien, de
reuk van die, welke zij in het haar bezigt (kokosolie) niet aangenaam kan zijn, terwijl hare zwarte tanden, door het onophoudelijk betelkaauwen aldus gekleurd, in het oog van menigeen
weinig bevalligheid opleveren; - dan de smaak is verschillend,
en datgene, wat wij Europeanen ten dezen opzigte afkeuren,
vindt de Javaan integendeel aangenaam en fraai, en hij zoude
niet gaarne eene vrouw met ongeolied, rosachtig haar en witte
tanden huwen. Alles is gewoonte.9
Dit alles moet echter onbesproken blijven. Ik zal mij moeten beperken
tot een onderwerp: wat Ritter te zeggen heeft over de zeden en gewoonten van de negentiende-eeuwse Europeaan in Indie.
Ritter beschrijft het leven, de zeden en gewoonten van die Europeaan
vrij uitgebreid, onder meer in het in 1856 uitgegeven boekje Een Europeaan in Nederlandsch Indie. Ritter meent dat het wel bevreemding zal
opwekken bij de lezers dat hij de Europeaan in Indie als een apart type
ziet. De lezer zal denken:
Een Europeaan is een Europeaan en zal dat wel blijven, overal
waar hij zich bevindt; omtrent hen zal de schrijver ons wel niet
veel nieuws kunnen mededeelen. Hem kennen wij. Dan gij
vergist u deerlijk, Lezers, want een Europeaan, waar hij ook
geboren moge zijn, is in Indie een geheel ander wezen dan in
het land, waar hij het eerste levenslicht aanschouwde en, ofschoon een vreemdeling in het land zijner keuze, vereenzelvigt
hij zich toch daar zoodanig met alles wat hem omringt, dat hij
wel niet meer als Europeaan beschouwd kan worden [. . .].'°
Ook in een aantal romantische verhalen beschrijft hij het leven van de
Europeaan in Indie, onder andere in 'Het onverwacht bezoek' (1852)
en in 'De laatste der Oudgasten. Een Bataviaasch huiselijk tafereel van
vroeger dagen' (1854). Het gaat hier om de Europeaan uit de negen36

tiende eeuw. Dat is een andere dan de Europeaan uit de zeventiende
of achttiende eeuw. Herhaaldelijk heeft Ritter in zijn historische schetsen gewezen op de slechte zeden en gewoonten van de Europese bevolking in die voorbije eeuwen. In De Europeaan in Nederlandsch Indie haalt
hij dat verleden nog even aan. Alvorens in te gaan op de eigenlijke
beschrijving van de zeden en gewoonten schetst hij in het kort de
geschiedenis van Batavia en haar inwoners. Was Batavia in de zeventiende eeuw nog een schitterende stad, na een aardbeving in 1699
veranderde zij in een ongezonde, verderfelijke stad. Omdat in de achttiende eeuw bovendien veel mensen naar Indie gingen 'als het gevolg
van een door buitensporigheden van allerlei aard verdierlijkt leven'
kwam Batavia in een zeer slechte reuk te staan:
Het gezegde: 'hij gaat naar Oostinje', was in die eeuw [. . .]
genoegzaam, om iemand, van wien men dat zeide, in het moederland met afschuw, afgrijzen en als het ware een zekeren
dood te gemoet gaande te beschouwen."
Er ontstond een samenleving, waarin wellust, bedrog en dronkenschap
de boventoon voerden. Ritter merkt wel op dat de zedeloosheid en
losbandigheid onder de Nederlanders nauwelijks of niet bestond, maar
dat het vooral andere Europeanen betrof, met name de Duitsers. In de
negentiende eeuw is er gelukkig zoveel veranderd, dat van zedeloosheid
of andere negatieve zaken nauwelijks meer sprake kan zijn. Maar vanwege het gebrek aan kennis in Nederland van de Bataviase samenleving, is de kijk op Indie nog steeds doorspekt met vooroordelen en
trekt men ook nu nog de neus op voor iemand die naar Indie gaat.'2
Ritter wil dat daar verandering in komt en betuigt dat het leven in
Batavia in de negentiende eeuw met 'rasse schreden vooruitgegaan [is]
in beschaving, in kennis, in nijverheid en redelijkheid'. Al is de stad
veranderd van een 'pronkjuweel' in een 'kerkhof', toch verklaart Ritter
dat 'naar ons inzien, wat in het stoffelijke is verloren gegaan, in het
zedelijke is aangewonnen'."
Die aanwinst in het zedelijke is 'natuurlijk' vooral tot stand gebracht
door de Europeaan zelf. Die Europeaan, die 'den ouderen mensch aflegt
om den nieuwen aan te nemen', wordt door Ritter ook wel 'wereldburger' genoemd. De 'wereldburger' verandert door het reizen in een verdraagzaam, niet bekrompen iemand, die niet neerkijkt op andere culturen en die beseft dat mensen niet egoistisch moeten zijn, maar met hun
kennis moeten trachten die andere culturen te verbeteren. . . Aileen
wanneer iemand zich volledig aanpast aan de nieuwe situatie waarin
hij terecht is gekomen, zal het hem lukken een nieuw leven op te
bouwen. Voor militairen met alle zware ontberingen van onder andere
het klimaat is dit moeilijker dan voor de ambtenaar. Voor de ambtenaar
is het goed mogelijk om in het warme Indie goed gezond te blijven en
heel oud te worden:
37

hij, die zich in Indie, van zijne aankomst af, aan eene matige,
geregelde levenswijze gewent, zoo min mogelijk zich aan het
gebruik van zware spijze overgeeft, zindelijk is op zijn ligchaam,
- eene hoofdzaak ter bevordering der gezondheid, waartoe men
ten minste eenmaal daags van linnengoed moet verwisselen,
ter bevordering van de uitwaseming, - en zich niet te veel aan
de uitwerkselen der zon en van het weder behoeft bloot te
stellen; hij behoeft den dood niet meer dan elders te vreezen,
hij kan een tal van jaren in zijn tweede vaderland doorbrengen,
alvorens de tol der natuur te betalen."
Die 'matige, geregelde levenswijze' wordt dan ook door de meeste
Europeanen nageleefd. Hij staat om ongeveer half zes op en kleedt zich
in een katoenen kabaai en nachtbroek. Hij maakt dan een wandeling,
een toertje met een rijtuig of hij neemt een bad. Zijn eerste maal bestaat
uit wat brood met beleg en verse eieren; nadat hij dit heeft genuttigd
doet hij tot een uur of half negen niets of regelt alleen wat in huis. Na
zich in rok gekleed te hebben gaat hij naar zijn werk, waar hij om elf
of twaalf uur wat rijst, kerrie, vlees en gevogelte nuttigt. Daarbij wordt
door de Nederlanders een glas Franse of Hollandse wijn gedronken,
door de Engelsen een 'stevig glas bier uit hun land'. De ambtenaar
werkt tot twee of drie uur, de handelsman tot vijf uur. Na het werk
trekt de Europeaan zijn ochtendgewaad weer aan en luiert tot een uur
of half zes. Dan kleedt hij zich naar de laatste mode, maakt wederom
een wandeling of een toertje en bij thuiskomst staat een 'gansch en al
op den Europeschen voet ingerigten disch' voor hem klaar. Na het eten
trekt hij zijn rokkostuum weer aan en legt wat bezoeken af. Om acht
uur wordt in de meeste huizen thee geschonken, om negen uur wijn
of bier en ijswater. Om tien uur gaat de Europeaan meestal naar huis,
tenzij er nog een kaartje gelegd wordt. In de grote plaatsen kan men
een enkele keer naar partijen of naar een toneelvoorstelling, soms ook
naar een societeit, maar men gaat ook dan niet laat naar bed.
Niet iedereen leeft zo, er zijn natuurlijk uitzonderingen. De Europeanen die laat naar bed gaan, zien er 'bleek en afgemat' uit. Meestal zijn
het jonge mensen die 'wat zij noemen doorwerken' ." Ook Ritter zelf heeft
in zijn jonge jaren soms 'doorgewerkt'. Toen hij in zijn eerste standplaats
Boelakomba woonde, wend, om de verveling en eentonigheid enigszins
te verlichten menig glas gedronken, niet alleen wijn of 'eene goede
grok', maar ook bittertjes die werden aangelengd met 'Schiedammer
vocht'. 16
Maar deze zonde was bij hem te wijten aan het felt, dat hij nog een
echte 'baar' was. De nieuwkomers van na 1816 werden 'baren' genoemd, naar het Maleise woord 'baroe', dat 'nieuw' betekent. De Europeanen die al voor het Engels Tussenbestuur in Indie hadden gewoond
werden loudgasten' genoemd. In de tijd dat Ritter De Europeaan in Neder38

landsch Indie schreef, was hij natuurlijk inmiddels ook zelf 'oudgast'
geworden. De oudgasten van 1856 zijn volgens Ritter echter verschillend van de oudgasten uit het begin van de negentiende eeuw. In 'De
laatste der Oudgasten' geeft hij dat verschil als volgt aan:
hemelsbreed verschillen wij van die oudgasten, die wij vonden,
toen wij de eerste schrede op Java's vruchtbaren bodem zetteden. Veel waren er van dien ouden stempel niet meer over,
maar zij onderscheiden zich door eene innige gehechtheid aan
de voorvaderlijke zeden en gewoonten, gewijzigd naar die van
het land, dat zij bewoonden; door eene eenvoudige, allerdoelmatigste kleeding, bijzonder door gastvrijheid en veelal ook
door eene overdrevene zucht tot weelde, die echter altijd het
kenmerk bleef dragen der oude Hollandsche huishoudelijke
spaarzaamheid. '7
Die eenvoudige kleding bestond uit witte linnen broek en wambuis;
de oudgast droeg die niet alleen in zijn vrije tijd, maar ook op het werk
of tijdens een feestelijke bijeenkomst. Hij viel daardoor op tussen al de
nieuwkomers die zich kleedden in 'zwarte rokken, stijve stropdassen
en gestreepte tricotbroeken'. 18 Ritter betreurt het dat deze witte kleding,
die de mens zo goed beschermt tegen de zon, plaats heeft moeten maken
voor de 'fatterigste' kleding waarbij 'het zwart steeds aan de orde van
den dag' is. '9
Was de kleding van de oudgasten uit 1816 zeer eenvoudig, hun huizen
en de meubilering daarvan waren dat allerminst. De oudgasten woonden eerst in het centrum van het oude Batavia, bijvoorbeeld in een van
de grote huizen aan de Tijgersgracht, die rijkelijk gemeubileerd waren
met Europese meubels. Het huis van de oudgast Van Haften, hoofdpersonage uit 'Het onverwacht bezoek' beschikte bijvoorbeeld over een
binnenzaal, 'waarin wel dertig paren to gelijk kunnen dansen en in
den wildsten galop rondspringen'. 2° Ook het huis van Hendrik Polders,
de oudgast uit 'De laatste der Oudgasten' had zo'n prachtige binnenzaal.
Beide heren waren zeer gastvrij en zij organiseerden regelmatig grote
feesten, waarbij kosten noch moeite werden gespaard. Polders kon zich
deze vergaande gastvrijheid permitteren omdat hij een rijke vrouw
getrouwd had, Van Haften omdat hij leefde van een 'klein tractement
en . . . groote emolumenten'. 2 ' Met die grote emolumenten verklaart
Ritter de pracht en praal van die huizen en vooral ook de gastvrijheid
van de oudgasten. Hij meent dat de gastvrijheid in Batavia anno 1856
niet alleen minder is geworden door een mentaliteitsverandering, maar
vooral omdat die emolumenten niet meer bestaan.
Toen de stad steeds ongezonder werd, verhuisden Van Haften en
Polders en vele oudgasten en baren met hen naar de nieuwe delen van
Batavia. Als men bemiddeld was, liet men een huis bouwen op bijvoorbeeld het Koningsplein, waar de lucht veel gezonder was en waar de
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bouwstijl werd aangepast aan het klimaat. De nieuwe huizen van de
rijke oudgasten deden in pracht niet onder voor hun oude huizen aan
de Tijgersgracht. Ritter beschrijft hoe bijvoorbeeld Hendrik Polders zijn
huis inrichtte:
Hendrik was in zoverre van het oude afgeweken, dat de groote
ronde armstoelen en canapes met rotan gevlochten, verbannen
waren en plaats hadden moeten maken voor mahonijhouten
zitplaatsen, naar den laatsten smaak en zoo overvloedig in tal
langs de muren geschaard, dat zij een meubelmagazijn gevuld
zouden hebben, terwij1 in het midden der binnengalerij [. . .]
eene groote en twee kleinere ronde tafels van dezelfde houtsoort
prijkten, die met fraaije tafelkleden bedekt waren en waarop
vergulde vazen van Saxisch porselein met keurige bloemen
stonden. Aan den gestukadoorden zolder hing een prachtige,
groote vierarmige bronzen lamp, die door zes andere lampen
geflankeerd werd. Boven vier canapes hingen groote spiegels
met vergulde lijsten en naast deze [. . .] daarbij passende schilderijen, I. . .1 terwijl het overigens wemelde van muurstolpen,
speeltafeltjes, knapen en voetbankjes. Nog eens een waar meubelmagazijn, doch zoodanig gerangschikt, dat het oog er door
bekoord werd [.. .], wordende die bekoorlijkheid verhoogd
door het uitzigt op een niet onaardig bloemperk, waarin ook,
de veertig jaar geleden nog schier te Batavia onbekende roos
bloeide.22
Niet alleen de huizen van de rijke oudgasten zagen er zo uit; alle baren
wilden die weelde nadoen. Zeer veel Europeanen kregen grote schulden, omdat zij in hun huizen dezelfde weelde betrachtten. Volgens
Ritter werd in de loop van de negentiende eeuw het straatbeeld te
Batavia dan ook bepaald door 'ontelbare in hunne lange zwarte badjoes
gekleede, met den brieventasch onder de armen aan de huizen brullende
beeren' . 23 Hij veroordeelt de mensen die schulden hebben gemaakt echter
niet. Hoewel wedijver misschien een rol heeft gespeeld, is dat nastreven
van weelde volgens Ritter toch vooral te verklaren uit het streven naar
enige leefbaarheid in de enorme huizen van het nieuwe Batavia. De
ruime bouwtrant aldaar heeft tot gevolg gehad, 'dat men het inwendige
dier woningen in pracht wil doen evenaren aan het uiterlijke'. 24 Dat de
Europeanen in Indie veel rijtuigen bezitten heeft misschien ook wel te
maken met wedijver, maar is toch vooral voortgekomen uit noodzaak:
een hoofdvereischte voor de gezondheid van den Europeaan in
deze gewesten is eene matige beweging, die hij zich alleen in
de vroege morgenstond of in den vooravond kan verschaffen.
Werwaarts ook hij zich, na acht ure des morgens tot vijf ure des
namiddags moet begeven, is het hem geraden, en noodzakelijk
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zelfs, [een] rijtuig te gebruiken, om niet door de zonnehitte te
bezwijken, vooral indien de afstand dien hij heeft of te leggen
eenigszins groot is, hetgeen, door den ruimen Indischen bouwtrant, op de meeste plaatsen het geval is.25
Het zal duidelijk zijn dat de nieuwkomers van 1816 geen geld meer
over hadden, om in hun prachtige huizen veel mensen te ontvangen
en partijen te geven. Maar ook de oudgasten werden minder gastvrij.
Ritter wijt dit vooral aan de grote verschillen tussen de oudgasten en
de baren die nu samen deel uitmaakten van de Bataviase samenleving.
Door de vele nieuwkomers werden de oudgasten als zeer conservatief
en ouderwets gezien. De oudgasten vonden zichzelf niet ouderwets,
maar leefden en dachten op een bepaalde manier, die volgens hen het
beste paste in het leven in Indie. Als kenners van de situatie aldaar
bestempelden zij de nieuwkomers als onwetende indringers in hun
rustige leven; een baar was volgens hen per definitie gelijk aan een
'onfatsoenlijk' en vooral 'dom' iemand. Deze baren gastvrij te ontvangen, ging voor vele oudgasten iets te ver.
Verschillende malen legt Ritter zijn oudgasten Van Haften en Polders
woorden in de mond, die uitdrukking geven aan hun ongenoegen met
de baren. Zij spreken van 'baarsche kleeding', 'baarsche gewoonten'
en van 'baarsche onbesuisdheid'. Vooral in 'Het onverwacht bezoek' is
het contrast tussen baren en oudgasten zeer groot. Van Haften is de
bezadigde, oudere man, die niets moet hebben van 'die aanwaaijers
van 1816'. Als op een avond zijn vrouw en buurman zitten te lachen
om alle grappen, 'koopjes', die de jonge baren uithalen, zegt hij geirriteerd:
het zijn toch weer guitenstreken van die jonge baren, die, — de
hemel weet van waar, — alle dagen hier komen aanwaaijen. Er
is geen respect meer voor iemand. Oud en jong, allen nemen
zij beet. Dat jonge tuig durft alles te doen, — het is onbetamelijk,
onvergeeflijk.26
In de loop van de negentiende eeuw werd het verschil tussen baren
en oudgasten steeds kleiner. De baren van 1816 werden, net als Ritter,
zelf oudgasten en doordat de komst van nieuwelingen geleidelijker
ging, bracht die komst niet zoveel veranderingen teweeg als in 1816.
De 'nieuwe' oudgasten zijn na een 'baars' begin vanzelf wijs geworden.
De eenvoudige kleding van de vroegere oudgast is tot groot verdriet
van Ritter geheel uit het straatbeeld verdwenen, maar daarvoor in de
plaats zijn andere goede zaken gekomen. De Europeaan uit de loop van
de negentiende eeuw ging zeer bewust leven en heeft gezorgd voor
veel verbeteringen in de Indische samenleving, zoals beter onderwijs,
meer zeggenschap voor de Javaan en een betere behandeling van de slaven.
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Dat onderwijs was volgens Ritter onder andere hard nodig geweest
voor de in Indie geboren Europese vrouw. In De Europeaan in Nederlandsch Indie worth zij buiten beschouwing gelaten, maar in 'Het onverwacht bezoek' wijdt Ritter gelukkig enige regels aan haar. Zijn beschrijving van de vrouw van Van Haften kunnen wij min of meer beschouwen
als een 'algemene typering' van de Europese vrouw van de oudgast uit
het begin van de negentiende eeuw:
Zij was huishoudelijk, niet vlug in het Hollandsch, maar anders
nog al welbespraakt; - at liefst hare rijst met de vingers, - als
er maar geen sambal bij ontbrak, - smulde, als zij een schoteltje
onrijpe vruchten, sterk met Spaansche peper aangezet, voor zich
had, en ging eenvoudig gekleed in saja en kabaja, met witte
kousen en Chinesche muiltjes, - het reeds enigszins grijzend
hoofdhair in een wrong op het achterhoofd te zamen geknoopt
en met diamanten pennen vastgehouden. [. . .] Overigens, hoezeer reeds bejaard, tjoemelde (kakelde) zij niet veel, was gewoonlijk vrolijk en opgeruimd, en regt tevreden, wanneer zij uit
haren gouden beteldoos een paar bladeren den weg naar haar
mond kon doen vinden, om daarop te kaauwen, zoodat zij, om
onder het praten geen hinder te hebben van het roode speeksel,
dat hare lippen ontvloeide, genoodzaakt was, gedurig hare toevlucht te nemen tot den over den schouder hangenden zakdoek,
waaraan, voorzigtig, de huiselijke sleutels waren vastgeknoopt.27
Dat het Hollands van mevrouw Van Haften niet al te best was en dat
zij haar rijst met de vingers at, kwam door het feit dat zij net als de
andere in Indie opgegroeide Europese vrouwen grotendeels was opgevoed door een baboe en altijd gespeeld had met de kinderen van de
slaven van haar ouders. Ritter laat haar in het verhaal wat dingen zeggen
en doorspekt haar taal met Maleise woorden. In een noot geeft hij een
korte toelichting:
Tijdens schrijvers komst in Indie (1816) bevonden zich daar
nog slechts zeer weinige in Europa geboren dames. De in Indie
geborenen waren grootendeels het Nederduitsch niet zeer magtig
en doormengden dat met Maleisch, hetwelk een taal gaf op haar
eigen handje, die soms niet onaardig klonk, vooral uit den mond
eener vrouw. [. . .] Thans wordt zij hoogstzelden en dat alleen
nog door ouden van dagen gesproken. Gelukkig is de opvoeding in Indie in deze dagen zoodanig, dat het Nederduitsch in
het algemeen er vrij zuiver gesproken wordt.28
De in Indie geboren Europese vrouw uit 1850 is niet meer te vergelijken
met die uit het begin van de negentiende eeuw. Zij lijkt op de Europese
vrouwen die in de loop van die eeuw ineens in groten getale naar Indie
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kwamen, ze is goed opgevoed en redelijk goed onderwezen. Dat de
Europeaan uit 1850 toch vaak de voorkeur geeft aan een inlandse vrouw
zullen we hieronder zien.
Naast de vrouw van Van Haften wordt ook zijn 'nichtje' beschreven,
over wie het echtpaar zich ontfermd heeft:
een nichtje. Was zij dat? Wij weten het niet: - de kwade wereld
wilde wel zeggen, dat zij tot den ouden VAN HAFTEN in nadere
betrekking stond; - maar wij laten dat in het midden en brengen
de oudjes de eere toe, dat zij het goede kind innig liefhadden
en eene ouderlijke zorg voor haar droegen.29
De lezer wordt hier de suggestie aan de hand gedaan dat het meisje
een kind van Van Haften zou zijn. Ritter weet er het 'fijne' niet van,
maar vermeldt wel dat zij 'een weinig bruin' is. In 'De laatste der
Oudgasten' draait hij er wat minder omheen. De oudgast Polders heeft,
naar Ritter zegt, de zedelijkheid nooit uit het oog verloren 'hoezeer hem
[. . .} de gelegenheid, als eigenaar van menig schoone lijfeigene, niet
ontbrak'. 3° Ritter doelt hierbij uiteraard op sexueel contact van Europeanen met inlandse vrouwen, en dan met name op buitenechtelijk contact.
Deze 'praktijken' komen tot zijn vreugde rond 1850 bijna niet meer voor:
Zoveel is zeker waar, dat men het thans niet meer of ten minste
hoogst zelden ziet, dat de nichtjes in het rijtuig zitten, terwijl
oom de paarden ment en de neven achterop staan. Die voor
velen toen zoo gelukkige dagen zijn voorbij.31
Wat nog wel eens voorkomt is de samenleving van ongetrouwde Europeanen, of soms van Europeanen die zonder hun echtgenote naar Indie
zijn gekomen, met een inlandse vrouw. Dat dit vroeger gebeurde is
natuurlijk logisch, meent Ritter, omdat er zeer weinig Europese vrouwen in Indie waren. Ritter merkt op, dat op het houden van 'bijzitten'
in de zeventiende en achttiende eeuw zware straffen hebben gestaan
en dat ook een tijdlang zeer hoge boetes werden ingesteld. Hij vervolgt
dan:
Men zou het kunnen bejammeren dat deze niet zorgvuldig geind
zijn geworden. Dit zou eene schoone bron van inkomsten geweest zijn voor den lande. - De duizende kinderen van gemengd
bloed, die op deze wijze op Java het daglicht aanschouwden,
kunnen het getuigen, hoe weinig hunne vaders zich om de
strengste plakaten bekreund hebben.32
In de loop van de negentiende eeuw kwamen er echter steeds meer
Europese vrouwen naar Indie en rond 1850 woonden er al zeer veel
'huwbare jonge-dochters' uit Europa op Java. Het aantal huwelijken is
echter niet in gelijke mate toegenomen; vaak geven Europeanen er,
volgens Ritter, de voorkeur aan om vrijgezel to blijven, aangezien het
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leven in Indie, merle door de enorme weelde, zeer kostbaar is. Een
vrouw huwen om haar vervolgens gebrek te laten lijden, is niet zoals
het hoort. Om nu toch enig gezelschap te hebben zoekt de Europeaan
zijn 'heil' bij een inlandse vrouw en gaat met haar samenleven. Ritter
kan zich voorstellen dat dit misschien voor velen, op grond van de
vaderlandse zeden en gewoonten, een 'doorn in het oog' is. Hij zegt in
De Europeaan in Nederlandsch Indie die vorm van samenleven absoluut
niet te willen verdedigen. Maar in het vervolg van zijn betoog doet hij
dat wel:
men zal ons moeten toestemmen dat hij, die naar Indie gaat,
bij zijn vertrek uit het moederland geenszins de gelofte van
kuischheid aflegt of zich derwaarts begeeft met het voornemen
om een monnikenleven te leiden. Onze godsdienst schrijft ons
wel is waar kuischheid voor, maar tussen kuischheid en onthouding ligt een groot onderscheid en de natuur heeft haar
eischen."
Als voordeel van de samenleving met een inlandse vrouw weet Ritter
aan te voeren dat die samenleving beter is dan de echte ongebondenheid, 'die soms zulke heillooze gevolgen na zich kan slepen'.
Het is enigszins verwonderlijk te noemen, dat Ritter bij een beschrijving van de bijzit een niet al te positief beeld van haar schetst. Die
beschrijving staat in Java. Tooneelen uit het leven. Karakterschetsen en kleederdragten van Java's bewoners (1856), waar een apart hoofdstuk aan de bijzit
is gewijd, onder de titel 'De Njei (Inlandsche huishoudster)'. Deze
'huishoudster' heeft een 'zucht tot pronk en opschik' en huiselijke deugden kan men nauwelijks van haar verwachten. Ze is 'koppig en weerbarstig', 'niet altijd de aangenaamste huisgenoot', 'dikwijls lastig en terugstootend' en buit haar machtspositie ten opzichte van het andere
personeel uit. Wanneer zij tegen het andere personeel inschikkelijk
gaat doen, kan de heer des huizes er zeker van zijn dat ze hem ontrouw
is geworden:
Het is eene waarheid, men moge de Njei zoo zacht en redelijk
behandelen als men wil, zij moge al hare wenschen en begeerte
voldaan zien, — steeds hangt zij aan hare stamgenoot; en voor
diens liefkozingen vergeet zij ligtelijk al de weldaden van haren
heer, al zijne toegenegenheid, al de moeite die hij aanwendt
om naar vermogen aan hare verlangens gevolg te geven. — Getrouwheid is geen karaktertrek der Njeis.34
In De Europeaan in Nederlandsch Indie zegt Ritter zelfs, dat men uitsluitend
kan hopen op 'eenige gehechtheid' van de njei aan haar meester, omdat
'de beteekenis van ons woord liefde [.. .1 den Inlander immers geheel
onbekend' is." Alleen wanneer de njei kinderen heeft gekregen van
haar meester, wordt zij een ander mens. Dan is zij braaf, zorgvuldig,
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plichtsgetrouw en kan zij 'menige gehuwde vrouw tot een beschamend
voorbeeld verstrekken'.36
Zijn oordeel over de njei is, zacht gezegd, negatief te noemen. Zijn
verdediging van het samenwonen met een inlandse vrouw heeft duidelijk voornamelijk betrekking op de Europeaan en diens eigen behoeften
en hij verklaart het verschijnsel alleen daaruit:
velen, die in Indie geweest zijn, weten het met ons, dat het
menig Jong mensch [. . .], dien het beschoren is vele jaren achtereen, de beste zijns levens, in Indie te moeten doorbrengen, op
algelegene plaatsen, dikwijls geheel alleen als Europeaan, zoo
als dit gebeurt, of slechts den omgang kunnende genieten met
een of twee zijner landgenooten, die op den duur eentonig
worth, - als het ware geheel aan zichzelf blijft overgelaten. Van
denzulke toch zal men geene onthouding vergen, dit ware te
veel, en hij die zich in gelijke omstandigheden bevonden heeft,
hij werpe den eersten steen op den verlatene, wanneer deze
eene als het ware natuurlijke neiging opvolgt; anderen vermogen dat niet te doen, want zij weten het niet en kunnen het
niet beseffen wat het in zich heeft, zoo verlaten, zoo geheel van
den gezelligen omgang uitgesloten te moeten worden.37
Hiermee komen we via de Europeaan en zijn zeden en gewoonten weer
terug bij Ritter zelf. Het is namelijk zeer verleidelijk om in dit laatste
stuk een verdediging van Ritters eigen leven te zien. Was hij niet enorm
eenzaam in zijn begintijd in Boelakomba en misschien ook later op
Borneo? Ritter is weliswaar getrouwd op Borneo, overigens met een
in Europa geboren vrouw, maar dat was pas in 1829, dertien jaar na
zijn aankomst in Indie. En waren die dertien jaar niet precies `de beste
zijns levens'? En ook na de dood van zijn vrouw, die al in 1834 overleed
en hem achterliet met drie kleine kinderen, zal hij misschien nog 'gezelligen omgang' gezocht hebben.
Of dit nu wel of niet het geval is, doet er eigenlijk niet zoveel toe.
Belangrijker is, dat wij uit de verhalen van Ritter over de Europeaan
in Indie en zijn gewoontes ons een aardig beeld kunnen vormen van
het leven van die Europeaan in het midden van de vorige eeuw. Direct,
door Ritters uitgebreide beschrijvingen, indirect natuurlijk door de manier waarop hij zelf tegen de dingen aankijkt. Soms komt hij daarbij
over als een geestig, redelijk en zo nu en dan zelfs verlicht mens, andere
keren herkennen wij in hem de echte koloniaal, zoals bijvoorbeeld in
zijn beschrijving van de njei. De echte koloniaal, bedoel ik, die eigenlijk
al verdwenen had moeten zijn rond 1800. We moeten het Ritter maar
niet persoonlijk aanrekenen. Na 1862 zijn er nog vele oudgasten geweest
als hij. . .
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Noten
1 Geciteerd wordt uit het overlijdensregister in het Stadsarchief Haarlem.
Voor de exacte datum van Ritters overlijden is de 'Dagteekening der Acten'
geraadpleegd in de klapper Overlijden Tienjaarlijkse Tafel 1852-1862. Voor
andere informatie over Ritters leven, met vermelding van bronnen, verwijs
ik naar mijn afstudeerscriptie Wilhelm Leonard Ritter (1799-1862). Een Europeaan in Nederlands-Indie (1989), ter inzage op DNL aan de UvA.
2 Zie hiervoor Ritters gedicht 'Herinnering bij het uitzeilen der eerste Militaire Expeditie naar Indie, van de reede van Texel, op zondag 29 October,
1815' in: Warnasarie 1849, 88.
3 W.L. Ritter, Nieuwe Indische verhalen en herinneringen uit vroegeren en lateren
tijd (2d1n.; Batavia, Ter Drukkerij van het Bataviaasch Genootschap, 1845)
dl. II, 213-214 (UBA 363 C 6 en 7).
4 W.L. Ritter,. Indische Herinneringen, Aanteekeningen en Tafereelen uit vroegeren
en lateren tijd (Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1843) (UBA 363 C 3).
5 Zie hiervoor naast mijn scriptie het artikel van S. Dornseiffer en J. ten Kate
dat verschijnen zal in Indische Letteren 6 (1991), nr. 2.
6 Vermeld in de Javasche Courant van 23 december 1837.
7 Zie hiervoor Ritters gedicht Uitboezeming ter gelegenheid mijner terugkomst in
mijn Vaderland, na een 45 jarig verblijf in Nederlands Indie. Uitgegeven ten
behoeve der ongelukkigen door den jongsten Watervloed, op kosten van
den schrijver (Haarlem, De Erven F. Bohn, 1861) 9 (KB Broch. 3395).
8 W.L. Ritter, Nacht en Morgen uit het Indische leven (2 dln.; Amsterdam, Wed.
J.C. van Kesteren & Zoon, 1861) dl. I, vw. 1 (UBA 364 B 29 en 30).
9 W.L. Ritter, Java. Tooneelen uit het leven. Karakterschetsen en kleederdragten van
Java 's bewoners . In afbeeldingen naar de natuur geteekend door E. Hardouin,
met tekst van W.L. Ritter en een voorw. van H.M. Lange, benevens eene
kaart van Java naar de nieuwste bronnen bewerkt ('s-Gravenhage, K.
Fuhri, 1855) 104 (UBA 1730 B 26).
10 W.L. Ritter, De Europeaan in Nederlandsch Indie (Leyden, A.W. Sythoff, 1856)
5 (UBA AG XX 6).
11 Ibidem, 11.
12 Ibidem, 16.
13 Ibidem, 19.
14 Ibidem, 36-37.
15 Ritter (1861) I, 191.
16 Ritter (1845) II, 219.
17 Ritter, (1861) I, 190.
18 Ibidem, 196.
19 Ritter (1856), 29.
20 Ritter (1861) I, 179.
21 Ibidem, 180.
22 Ibidem, 199-200.
23 Ibidem, 192.
24 Ritter (1856), 27.
25 Ibidem, 28.
26 Ritter (1861) I, 177.
27 Ibidem, 181.
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28 Ibidem, 176.
29 Ibidem, 182.
30 Ibidem, 193.
31 Ibidem, 192.
32 Ritter (1855), 20.
33 Ritter (1856), 19-20.
34 Ritter (1855), 23.
35 Ritter (1856), 21.
36 Ritter (1855), 24.
37 Ritter (1856), 21.
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De Njei of inlandse huishoudster uit: Java. Tooneelen uit het leven (1855).
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Uitnodiging
Op vrijdag 26 april 1991 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag.
Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 uur: Opening
14.05 uur: Cock van den Wijngaard: Over Szekely's Van oerwoud tot plantage
14.45 uur: Vibeke Roeper: Een droevig verhaal over de schipbreuk
van het VOC-schip Batavia (1629)
± 15.30 uur: Pauze
15.45 uur: Liesbeth Dolk: Multatuli en Nederlands-Indie (19001942): Nederlandse literatuur in de Nederlands-Indische
samenleving
± 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.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

Rectificatie
In het 'Du Perron-nummer', Indische Letteren 5 (1990) nr. 4, zijn enkele
storende fouten geslopen in het artikel van de hand van Bert Paasman:
`Du Perron als geschiedschrijver en bloemlezer van de oude Oostindische letteren'.
Op pag. 213 (regel 20) gelieve men to lezen kleinzoon i.p.v. schoonzoon;
op pag. 214 (regel 20) 1701 i.p.v. 1702; in het onderschrift op pag. 216
leze men 1920 i.p.v. 1938.
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Naar het land van de

paradijsvogel
Over reizen langs de kust van Nieuw Guinea
in de eerste helft van de negentiende eeuw
TRUDY MEIJERINK

Negentiende-eeuwse reisverhalen over Zuidoost-Azië hebben tot dusver nog niet zoveel aandacht gekregen als die uit de tijd van de VOC.
Toch zijn er ook in de vorige eeuw nog heel wat avontuurlijke en soms
gevaarlijke reizen naar dat gebied ondernomen. Dit blijkt uit de grote
hoeveelheid reisverhalen die tussen 1800 en 1900 in ons taalgebied
gepubliceerd is.
Een oriënterend onderzoek door de vakgroep Nederlands van de
Rijksuniversiteit Leiden heeft uitgewezen, dat het hier om vele honderden titels gaat, al is het aantal natuurlijk afhankelijk van de wijze
waarop het reisverhaal gedefinieerd wordt.' In het kader van dat onderzoek heb ik mij bezig gehouden met reizen naar Nieuw Guinea.
Vragen naar de visie op het koloniale systeem, op de verschillende bevolkingsgroepen en op de man-vrouw-relaties, die aan de Indische
letteren in het algemeen gesteld kunnen worden, bleken ook bij dit
genre hun bruikbaarheid te bewijzen.
Er mag dan in die periode op Nieuw Guinea nog geen sprake zijn
geweest van koloniaal bestuur, de mogelijkheid om aldaar bestuursposten te vestigen vormde vaak de belangrijkste aanleiding om zo'n
reis te ondernemen. Het nut van dergelijke posten komt in de reisbeschrijvingen dan ook steeds aan de orde.
In de eerste helft van de negentiende eeuw worden drie reizen naar
Nieuw Guinea ondernomen, die heel nadrukkelijk hun weerslag in
deze reisbeschrijvingen zullen vinden. Deze reizen worden gemaakt
'op last van het Indische Gouvernement' met het doel 'den toestand
der bevolking en der eilanden te onderzoeken'.
Al in de zeventiende en achttiende eeuw worden er tochten ondernomen naar Nieuw Guinea onder andere door Willem Jansz, Le Maire
en Tasman. De reisverslagen van deze tochten geven aan dat de reizigers maar weinig contact hebben gehad met de bewoners. Het waren
49

,..ple.
, r'' gt91 i eM i) r,...) i

,'

1 4.
4Ç%'

A'
„

if

1,1,
% t''''

',.----,;,,

;:r

'''

{
)1

It

1 ,....4

,

<

*

l, r 7
,
e'

'

,-

:,

'---,

a

'11»- ''

4

(7,

,:, ;„
,,
-'''.) '''' L-"- ---,
,,....„,
..,
,
...., ,, ,
i ff
„

tx ,ij
;,. ) ,,
, ,
,.., (

--„.,,,. -4

• ,...
.

( 17
..,

! !

is—

ei

e,;)
1,- c
,,, ,.-,
,,,,„
/
1
L--. 1

t. . 7, ,
4.
_,

Fl
. 1i

De kaart van Nieuw-Guinea uit het boek van Salomon Muller (1857). Een
redelijk gedetailleerde kustlijn en een groot onbekend achterland.
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vluchtige bezoeken waarbij de handel in massooi 3 en slaven de belangrijkste activiteiten waren.
In de negentiende eeuw is ook Engeland in deze gebieden actief tot
groot verdriet van het Gouvernement. Veel reizen worden dan ook georganiseerd na geruchten dat de Engelsen weer ergens aan land zouden zijn gega an . Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat, indien
men delen v an Nieuw Guinea onder Nederlands gezag wil krijgen,
men er meer aandacht aan moet besteden. Niet alleen heeft men meer
geografische informatie nodig, maar ook over de bevolking tast men
nog in het duister. Om wat licht in de duisternis te krijgen, zal men er
heen moeten. Het zijn vaak de 'luitenants ter zee' die verslag doen van
de reis. Allen plichtsgetrouwe ambtenaren die niet alleen de sp an
-nedgburtisopaehbngzt,mriuvehal
ook mededelingen doen omtrent de bewoners en hun gewoonten, de
flora en fauna, de geologie en geografie, de taal enz. Vaak ging er de
zogenoemde 'Natuurkundige Commissie' 4 mee. Hierin zaten dan onder
andere 'een mineralist, een tekenaar, een anatomist en een kruidkundige'. Hun verslagen kwamen terecht in specifieke tijdschriften,
waarbij niet de reis maar de waargenomen verschijnselen worden beschreven.
De beschrijvingen waarbij de reis op de voorgrond staat, zijn: Reize

door den weinig bekenden zuidelijken Molukschen archipel en langs de geheel
onbekende Zuidwest kust van Nieuw-Guinea; gedaan in de jaren 1825 en 1826
v an D.H. Kolff Jr, Verhaal van eene reize naar en langs de Zuid-Westkust van
Nieuw-Guinea gedaan in 1828 van J. Modera, Reizen en onderzoekingen in
den Indischen Archipel, gedaan 1...1 tusschen de jaren 1828 en 1836 van S.
Muller en Reis van Z.M. schoener Circe naar Nieuw-Guinea (1849) van
J.M.J. Brutel de la Riviere. Het laatste verhaal staat in het Tijdschrift
toegewijd aan het Zeewezen en is bijna niet te lezen, omdat het een ononderbroken opsomming van zeevaartkundige gegevens is, nuttig
voor een eventuele geregelde vaart op Nieuw Guinea, maar niet voor
de gewone lezer. De laatste reis wordt ook meegemaakt door G.F. de
Bruijn Kops. Zijn verhaal Bijdrage tot de kennis der Noord- en Oostkusten
van Nieuw-Guinea beantwoordt meer aan het genre reisbeschrijvingen
en zal hier dan ook worden aangehaald.
Aan de namen van de auteurs is al te zien, dat we hier niet met bekende literaire figuren te maken hebben. De meesten zijn zich bewust
dat hun stijl ook niet van dien aard is. Modera schrijft: ' [...] ik trede
alzoo, echter niet zonder schroom, [...] als schrijver op' en ook Kolff
is bescheiden: 'Moge de ongekunstelde schrijftrant v an een' zeeman, u
hier en daar, [...], eenigermate kunnen behagen.' De auteurs gebruiken over het algemeen een neutrale, nuchtere stijl om zo objectief mogelijk te zijn, maar men wil hier wel eens van afwijken getuige deze
beschrijving van het oor: 'Bij de meesten was eene oorlel uitgescheurd,
welke alsdan zeer onbevallig in twee lappen langs de schouder hing.'
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Of deze verhalen toentertijd in de belangstelling stonden bij het
grote publiek, valt te betwijfelen. Maar ook in latere tijden is er weinig aandacht voor. Niet zo verwonderlijk, aangezien Nieuw Guinea als
kolonie niet kon tippen aan Indië. Daar was men ingeburgerd, terwijl
Nieuw Guinea in feite nog ontdekt moest worden. Het zal tot rond de
eeuwwisseling duren voordat er van een werkelijk bestuur op Nieuw
Guinea sprake is. Dan pas worden door Nederland op West-Nieuw
Guinea posten gesticht te Manokwari, Fak-Fak en Merauke. Het binnenland wordt opengelegd en men onderneemt vele wetenschappelijke expedities. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het Nederlandse deel - met uitzondering van Merauke - door de Japanners
bezet. In 1944 wordt het gebied door de Amerikanen bevrijd. Indonesië maakt nu aanspraak op Nieuw Guinea. Na langdurig touwtrekken
draagt Nederland in 1962 het gebied over aan de Verenigde Naties die
het in 1963 weer overdragen aan Indonesië. Nieuw Guinea kreeg toen
de naam Irian Barat, maar dat werd later Irian Jaya.
Maar pogingen tot het oprichten van een Nederlands bestuur dateren al vanaf het begin van de negentiende eeuw en die pogingen worden beschreven in de hier aan de orde zijnde reisbeschrijvingen. Zij
geven een beeld van de manier waarop de Nederlands-Indische regering Nieuw Guinea wilde koloniseren. Het voormalige Indië stond en
staat genoeg in de belangstelling. Het wordt tijd deze 'kolonie' er bij
te betrekken.
Alvorens in te gaan op de hierboven aangehaalde vragen geef ik eerst
een korte inhoud van de reisbeschrijvingen.
De eerste die in de negentiende eeuw op reis gaat, is Kolff. Hij bezoekt in 1825 de Molukken om daarna in maart 1826 naar de westkust
van Nieuw Guinea te reizen. Hij vertrekt vanaf Amboina, doet de
Ceram-eilanden aan om tolken aan boord te nemen en reist dan via de
Keffing-eilanden naar de Aroe-eilanden. 5 Hier is hij in 1825 ook al geweest. Hij wordt hier dan ook vriendelijk ontvangen, beslecht nog wel
enkele ruzies tussen handelaren, maar concludeert: 'De bewoners der
Aroe-eilanden zijn van eene goedhartige inborst.' Op 22 april vertrekt
hij naar de zuidwesthoek van Nieuw Guinea 'ten einde het verste punt
mijner onderzoekingen, zijnde St. Bartholomeus - rivier te bereiken.' Hij
bereikt dit punt en trekt van hier naar het noorden. Nergens kan hij
aan land, terwijl er af en toe wel vanaf het schip mensen worden gezien die de bomen invluchten. Iets noordelijker heeft Kolff meer
geluk. Daar komt men met sloepen op sommige plaatsen wel aan wal.
Veel valt er meestal niet te beleven. Soms treffen ze een verlaten
nederzetting aan, maar geen bewoners. Die zitten waarschijnlijk in de
bomen. Op zijn tocht ontdekt Kolff een rivier, die hij de Dourga
noemt. Hier ziet hij voor het eerst mensen op het strand en er komt
zelfs een prauw aangevaren. Een aantal bemanningsleden en een tolk
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worden door Kolff er op afgestuurd. Ondanks de geschenken - drank,
tabak en andere kleinigheden - blijven de papoea's op afstand en proberen ondertussen de sloep te omsingelen. Als ze de pijl en boog te
voorschijn halen, wordt er vanaf het schip een schot gelost. Daarop
roeien de papoea's 'met onbegrijpelijke snelheid' naar het strand
terug.
Enkele dagen later is er, weer wat noordelijker, een tweede ontmoeting met de bevolking. Hier gaan ze wel aan land en is er sprake van
echt contact. 'Met behulp van onze tolken, konden wij [...] met elkander redekavelen, en hunne gesprekken schenen in het algemeen niet
geheel dom te zijn.' Er worden geschenken uitgedeeld en de bemanning wordt uitgenodigd de volgende dag het dorp te bezoeken. Maar
die volgende dag gaat het helemaal mis. Men wordt door de papoea's
aangevallen en kan weinig terug doen, aangezien bijna iedereen ongewapend aan land was gegaan. De papoea's waren immers zo vriendelijk geweest. Als straf laat Kolff de kokosbomen omhakken en uiterst
teleurgesteld - 'het smartte mij op de grievendste wijze, dat wij hier
zoo onheusch ontvangen waren geworden' - vertrekt hij naar de Keyeilanden. 5 Daar wappert gelukkig overal in de dorpen de Nederlandse
vlag. Ook deze eilandengroep had hij in 1825 al bezocht. Via Banda,
waar de loodsen en tolken van boord gaan, reist Kolff door naar Amboina waar hij op 26 juni aankomt.
Twee jaar later reizen Modera en Muller met het schoener `de Triton'
naar de zuidwestkust van Nieuw Guinea met het doel een geschikte
vestigingsplaats te vinden. Men vertrekt op 15 maart 1828 vanuit Batavia. Na een maand onder slechte weersomstandigheden gereisd te
hebben, komt men bij de monding van de Dourga-rivier. Ook zij worden hier door de papoea's aanvankelijk vriendelijk ontvangen. Na wat
aftastende handelingen lijkt het ijs gebroken. 'Eindelijk waren de
beide partijen bijeengekomen en de geschenken aangenomen, waarop
de tolk, zich eene - zoo het scheen - regt hartelijke omhelzing moest
laten welgevallen, en met zijnen nieuwen vriend, moest in het water
dansen. [...] Ook de Heer Hugenholtz6 sprong te water en ging met
hen dansen: en nu werden zij meer en meer vertrouwelijk en kwamen
rond, ja eindelijk in de sloep staan.' Wanneer de Hollanders terug naar
het schip roeien, vallen de papoea's aan. Een enkeling raakt gewond.
De volgende dag vertrekt het schip in noordelijke richting. Bij de
Oetanata-rivier wordt het anker uitgegooid. Er komt 'eene menigte
prauwen' op de schoener af. Ondanks de vorige ervaring probeert men
weer in contact te komen met de inlanders. Dit keer geen spoor van
vijandigheden. Er komen zelfs papoea's aan boord van de schoener. De
kust blijkt echter te moerassig, zodat onderzoek niet mogelijk is. Men
vertrekt vrij snel, tot spijt van de bewoners.
Op 28 juni is men bij het eiland Aidoema. Met hulp van de papoea's
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Papoea uit de omstreken van Doreij, einddoel van De Bruijn Kops met de Circe
(1849).
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aldaar ontdekt men een baai, die men 'Triton-baai' noemt. Deze plek
blijkt geschikt voor het oprichten van een fort. Er is zoet water, het
land is redelijk vlak en de grond vruchtbaar. Ook kunnen er schepen
komen. Er is echter een probleem. Er moet een heel bos gekapt worden en dat, terwijl het merendeel van de bemanning ziek is. Toch begint men op 11 juli vol goede moed en op 20 augustus wordt vermeld:
'Het Fort, waaraan wij tot nog toe dagelijks werkzaam waren geweest,
immers zoo veel de ziekelijke staat van onze equipage en der manschappen van de bezetting voor N. Guinea zulks toeliet, begon nu zoo
ver klaar te raken, dat men rekende, hetzelve den 24en Augustus, den
verjaardag van Z.M. onzen geëerbiedigden Koning, te zullen kunnen
inwijden, en er door de vlag te hijschen en de Westkust van N. Guinea
in bezit te nemen.' Het Fort is niet af, maar men besluit het feest te
laten doorgaan. 'Eene afkondiging' wordt voorgelezen en het Fort
krijgt de naam 'Fort Dubois'. De 'Guinesche Vorsten en grooten' leggen de eed van getrouwheid af en krijgen daarvoor enkele geschenken. Het feestmaal bestaat voornamelijk uit pas gevangen vis, maar
'aan wijn was geen gebrek'.
Op 31 augustus vertrekt de Triton, met achterlating van een gedeelte
van de bezetting, naar Batavia om vandaar terug te keren naar Texel
waar men op 3 augustus 1829 aankomt.
Naar Fort Dubois zijn enkele reizen gemaakt die tot doel hadden de
zieken en gewonden af te voeren en nieuwe 'slachtoffers' af te leveren.
Tot 1835 heeft men gepoogd de vestiging te laten functioneren, maar
dit mislukte vanwege het ongezonde klimaat en de agressieve houding van de papoea's.
Het komt door dit échec dat de belangstelling voor Nieuw Guinea afneemt. Het zijn echter de Engelsen die weer voor een opleving zorgen.
In 1846 nemen zij een kaap in de Torresstraat in bezit. Hier moet natuurlijk op gereageerd worden. Een 'gepensioneerden ambtenaar
[wordt] belast met eene geheime zending naar Nieuw Guinea'.' Dit
keer gaat men naar de noordkust met het doel 'het plaatsen, op verschillende punten der kust, van ijzeren merkplaten voorzien met het
koninklijke wapen en het randschrift "Nederlandsch-Indië" '. Men wil
tot aan de Bougainville-baai zien te komen.
Op 16 maart 1849 vertrekt de schoener Circe van Ternate, in gezelschap van een hongi-vloot. 8 Via Gebe, waar men tolken en gidsen aan
boord neemt, reist men naar Doreij. De Bruijn Kops is zeer te spreken
over deze plaats. 'De zeden en gewoonten der inwoners van Doreij zijn
veel minder barbaarsch dan men van deze ruwe, weinig beschaafde
volksstammen verwachten zou. Integendeel getuigen zij in het algemeen van eene zachte geaardheid.' Na een verblijf van drie weken reist
men verder, echter niet richting Bougainville-baai. De inlandse
hoofden van de hongi-vloot wensen eerst andere plaatsen aan te doen
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om hun vloot te versterken en tolken te vinden die bekend zijn met de
aldaar gesproken taal. Men bezoekt nu de eilanden Run, Ansoes en
Koeroedoe. Alhoewel de reizigers hier door de papoea's met de nodige
argwaan worden opgewacht, houden deze zich rustig. De Hollanders
worden nieuwsgierig gadegeslagen. Bij het plaatsen van het wapenbord waren ze zelfs behulpzaam geweest en dat niet alleen. Ze hadden
'met vreugde [vernomen] dat de paal het teken was, dat het Nederlandsche Gouvernement de plaats onder zijne bescherming nam, want
zij hoopten hierdoor van de bezoeken van de hongi-vloot bevrijd te
blijven'. De functie van de nu meereizende hongi-vloot wordt dan ook
tenietgedaan. In plaats van de weg vrij te maken, blijken ze deze juist
te blokkeren. 'Terwijl wij in dit huis zaten, kwamen de hongi-vaartuigen, met hunne vlaggen versierd, langzaam en in bogten naar de kampong oproeijen. Overal zagen wij, hoe alles zoo spoedig mogelijk werd
te zamen gepakt en in praauwen geladen. De angst teekende zich in
duidelijke trekken op het gelaat der bewoners.'
Door tegenvallende weersomstandigheden is men op deze tocht niet
verder gekomen dan de Arimoa-eilanden. Daarbovenop komt nog dat
een groot gedeelte van de bemanning aan de berri-berri lijdt. Op
6 juni wordt besloten om naar Amboina terug te keren. Bij het eiland
Mijsore, ook wel Schouten-eiland genoemd, maakt men de eerste stop.
'Wij ruilden hier, voor eenige snuisterijen, eene aanzienlijke hoeveelheid smakelijke visch, waaraan de Etat-Major zich even als de equipage vergastte.' Bij de tweede stop te Doreij wordt de tijd gebruikt 'om
het tuig te voorzien en te lapzalven, het waterruim te vullen en de zieken te verfrisschen'.
Op 15 juli komt men te Amboina aan. Een maand later reist men
door naar Soerabaija.
Dit zijn in het kort de 'reisprogramma's'. De volledige verhalen geven
veel meer informatie. Men had per slot van rekening ook de opdracht
zoveel mogelijk gegevens te verzamelen op allerlei gebied.
Bij vluchtige contacten, gevolg van de agressieve houding van de Papoea of domweg omdat men niet aan land kon komen, wordt alleen
datgene genoteerd wat men heeft waargenomen: 'Voor zoo veel wij
deze menschen hebben kunnen in oogenschouw nemen, zijn zij ons
voorgekomen git zwart te zijn, met gekroesd haar' (Kolff).
Bij een intensiever contact, waarbij men enige tijd te land verblijft,
probeert men met behulp van tolken meer te weten te komen over
onder andere de zeden en gewoonten, het huwelijk met daarbij de verhouding tussen man en vrouw, de godsdienst, de taal, de middelen
van bestaan, huisdieren en andere zaken.
De verhalen verlopen volgens een vast stramien. Eerst wordt melding gemaakt hoe men wordt ontvangen door de betreffende stam.
Daarna volgen alle bijzonderheden die men te weten is gekomen, te
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beginnen met het uiterlijk. 'De gestalte dezer wilde natuurmenschen
was over het algemeen van eene middelmatige grootte, goed gespierd
en van een forsch aanzien' (Muller). Van top tot teen worden de papoea's onder de loep genomen en onderling vergeleken. Zo wordt over
de Oetanataërs gezegd: 'Het aangezigt is veelal langwerpig rond; de
jukbeenderen staan slechts matig vooruit; de neus is van gewone
grootte, maar vrij breed en plat, hetgeen gedeeltelijk ontstaat uit de
gewoonte, om van jongs af aan versierselen in deszelfs vleugels te dragen, waardoor deze min of meer worden uitgezet. Even zoo verkrijgen
ook sommige neuzen eenen langeren en meer gebogen vorm, door de
zwaarte der voorwerpen, die er gedurig van onderen worden aangehangen' (Muller). Ook de ogen, lippen en andere onderdelen van het
hoofd krijgen een beurt, waarna een algemene indruk volgt. 'Hunne
physionomiën drukten over het algemeen eene valsche, listige en
wraakzuchtige geaardheid uit' (Muller).
Wat ook steevast de aandacht trekt, is de manier waarop de papoea
zich kleedt of beter gezegd, niet kleedt. Modera heeft er moeite mee:
'De mannen waren geheel naakt, uitgezonderd om den onderbuik,
waar zij eenen gordel hadden. [...]. Het gebruik, dat zij van dien gordel maakten, is te zedeloos, om het te kunnen of te mogen verhalen.'
Muller heeft er minder moeite mee: 'Onder dezen gordel verborgen zij
op eene behendige wijze een gedeelte van het mannelijk geslachtslid,
leggende zij hetzelve opwaarts tegen de buik, de voorhuid, welke bij
de meesten zeer lang was uitgerekt, onder den gordel stoppende.' Modera vindt de vrouwen 'uiterlijk zediger dan de mannen, nademaal
niet eene geheel naakt was'. Toch trekken we wel de aandacht, in het
bijzonder die van Muller: 'De buitengewoon uitstekende, dikke,
vleezige achterdeelen der vrouwen van middelbaren en jongeren leeftijd, moesten noodwendig de algemeene opmerkzaamheid tot zich
trekken.' Een verschil in weergave?
Alle schrijvers zijn het er over eens dat de papoea niet bepaald zindelijk is. Velen hebben afzichtelijke huidziekten waardoor ze flink
stinken. 'Allen hebben zij eene alleronaangenaamste lucht bij zich, die
bij velen verergerd wordt door de walgelijke gewoonte, om de huid
met zand of slijk te besmeren' (Modera).
Is het uiterlijk goed te beschrijven, met de innerlijke beleving van
de papoea heeft men meer moeite. Muller schrijft bijvoorbeeld: 'Van
het karakter dezer menschen laat zich moeijelijk iets bepaalds zeggen.
Sommige mannen waren nieuwsgierig en toonden eene zekere bevattelijkheid te bezitten; anderen legden, omtrent al hetgeen hun niet
aanging, meerdere onverschilligheid aan den dag. De gelaatstrekken
van sommigen duidden blijkbaar goedaardigheid en welgemeenendheid aan; terwijl die van anderen den duidelijken stempel droegen van
wantrouwen, hartstogt en wraakzucht.' De mening van Bruijn Kops is:
'Het voorkomen der Papoeërs is lui en dom. [...]. Hierbij komt nog
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Een papoea van de Noordkust. 'Goed gespierd en van een forsch aanzien'
(Muller). (Ill. De Aarde en haar Volken, 1875)
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hunne vadzigheid, die hen alle werk, zooveel mogelijk, doet vermijden. Meestal liggen zij den ganschen dag rondom het vuur te rooken
of te slapen en bemoeijen zich zoo weinig mogelijk met het hun omringende. Hebben zij echter het een of ander, dat hen tot werken aanspoort, dan doen zij het vlug, goed en met eene lofwaardige gewilligheid.'
Deze typering geldt voor de mannen. 'Bij deze, even als bij de meesten der onbeschaafde natiën, doen de vrouwen het meeste en het
zwaarste werk. Zij halen water, hakken hout, stampen de gierst en
padi, maken potten, vervaardigen matten en dergelijke huishoudelijke
zaken meer' (Bruijn Kops). En: 'Wij hebben op onze jagttogten langs
het strand, meermalen vrouwen ontmoet, die onder zwaar gevulde
zakken gebukt gingen, terwijl eenige mannen naast of voor haar uitliepen, wier geheele last in een' boog en een' bos pijlen, benevens eenige
houten spiesen of eene knods bestond.' Het is niet zo dat de vrouwen
alleen het domme werk mogen doen. Vrouwen 'van enigszins gevorderde jaren [...] legden tevens veel handelsgeest aan den dag, en bleven in dat opzigt bij de mannen niet ten achteren. Hare manieren
verrieden alsdan eenen hebzuchtigen en onstuimigen aard. Met een
ijselijk schel geschreeuw boden zij hare vruchten ofwel groote stukken
sago te koop aan, welke artikelen door diegenen, welke er het gunstigst uitzagen, natuurlijk ook het duurst verkocht werden' (Muller).
Alhoewel de vrouwen het meeste werk verzetten, blijken de heren
toch de beroerdste niet. 'Eerbied voor den ouderdom, liefde voor
hunne kinderen, gehechtheid aan hunne vrouwen zijn trekken, die
hunne geaardheid eer aan doen' (Bruijn Kops). Of de man maar één
vrouw mag hebben of meerdere is afhankelijk van de stam waartoe hij
behoort. Daar waar een huwelijk op Mohammedaanse wijze wordt
voltrokken, kan een man meerdere vrouwen nemen. Alleen op plaatsen waar regelmatig handelaren uit andere streken, onder andere
Ceram, komen, vindt men papoea's die zijn overgegaan tot het Mohammedaanse geloof. Zij hebben echter meer de uiterlijke handelingen overgenomen, dan de werkelijke leer, 'want ofschoon de leer van
Mohammed sedert lang bij hen is ingevoerd, hebben zij echter slechts
een zeer gebrekkig en verward begrip van haar en allerminst van
haren eigenlijken geest. Zij bezitten geene tempels, bidden welligt
nooit, en schijnen ook op kerkelijke plegtigheden of godsdienstige gebruiken, als het vasten, het offeren voor de dooden en dergelijken,
weinig acht te slaan. [...]. Het weinige, dat zij nog van hunne godsdienst weten, is met allerlei versierselen en fetichisch bijgeloof, het
erfdeel hunner voorvaderen, doorweven' (Muller). Bij problemen of te
nemen beslissingen worden een waarzegger of de Karwar geraadpleegd. De Karwar is een houten beeld met de vorm van een menselijke gedaante. Het kan een man of vrouw zijn, maar beiden hebben
volgens De Bruijn Kops sluik haar. Dit in tegenstelling tot andere
‘.
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beelden, die men voor de prauwen en de huizen maakt. Deze beelden
hebben de gedaante van een papoea met wijduitstaand haar. Maar ook
beelden van slangen, krokodillen en andere dieren schijnen een gunstige invloed te hebben. Vooral woningen worden hier aan de buitenkant mee opgesierd.
Aan het interieur van het huis besteed de papoea niet veel aandacht.
Er is kookgerei en er zijn matten om op te slapen. Hoe de inboorling
hier kan leven, is voor de reizigers onbegrijpelijk. 'De menigte vuurtjes, die aanhoudend, zoowel des nachts als bij dag, gestookt werden,
maakten het in de woning zoo warm, zoo rookerig en benaauwd, dat
het ons niet mogelijk was, langen tijd binnen dezelve te verwijlen.' De
bewoners hebben nergens last van. 'Oud en jong, mannen, vrouwen
en kinderen, allen lagen of zaten door elkander op den grond, en
strekten hunne naakte leden op den mullen zandbodem uit. Elk deed
hetgeen hem behaagde.' Luxe schijnt de papoea niet nodig te hebben.
'Hij kent geene behoeften, dan die, van zijn leven te onderhouden; en
de bevrediging van zijnen onverzadelijken eetlust, bekleedt daarin de
voornaamste plaats. Boven, dwars onder het dak der hutten, waren
lange latten doorgestoken, waarop zij, behalve hunne wapentuigen,
eenigen voorraad sago, schelpvisschen, krabben, bananen enzv. bewaarden, ten einde alles dadelijk bij de hand te hebben' (Muller).
Voor zijn levensonderhoud vangt de papoea vis en drijft hij handel,
voornamelijk met de Cerammers. 'De handel langs de westkust van
Nieuw-Guinea wordt nooit door middel van geld, maar alleen bij ruiling gedreven. Er bestaan zekere verhoudingen in de waarde der artikelen, die noodzakelijk in aanmerking komen. Ellen, maten en gewigten zijn den Papoea's ten eenemale vreemd. Wanneer zij met de
Cerammers onderhandelen, leggen zij hunne waren bij hoopjes op den
grond neder; dezen leggen alsdan daar zooveel tegen, als zij meenen te
kunnen geven en, het onderling met elkander eens geworden zijnde,
strijkt ieder het alsdus ingeruilde naar zich toe' (Muller). De 'waren'
van de Papoea's kunnen bestaan uit tripang, 9 nootmuskaat, schors- en
houtsoorten (wegens geneeskrachtige eigenschappen befaamd), opgezette paradijsvogels, levende kakatoes en verschillende soorten zeehorens. De Cerammers leveren onder andere sarongs, hoofddoeken,
bijlen, zwaarden, hakmessen, ijzeren pannen, aarden potten, kommen,
borden en kopjes, tabak, gongs en koperdraad. Soms ook geweren,
verder garen, naalden en velerlei andere kleinigheden.
'Behalve den reeds genoemden handel, drijven zij ook dikwerf dien
in slaven, gewoonlijk uit overwonnen vij anden en andere geweldadig
weggevoerde menschen, voornamelijk bergbewoners, besta ande. De
Cerammers brengen dezelve meest naar de Ambonsche eil an den en
doen hen aldaar heimelijk, bij wijze van uitlossing, aan andere inl an
an 50, 80 tot 100 gulden, naarmate van-dersov npij
kunne, ouderdom enzv. per hoofd' (Muller). Dat de papoea totaal geen
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moeite heeft met het handelen in slaven blijkt ook uit een opmerking
van Kolff hierover: ' [...] indien een inboorling van de Nieuw-Guineasche kust, bij een' vreemden handelsvaarder, eenige goederen zag,
welke zijne begeerte opwekten, hij den koopvaarder, bij gebreke van
andere voldoening, onverwijld een of twee van zijne kinderen in ruiling aanbood, of voor slaven verkocht; ja, dat, wanneer zijne kinderen
op dat oogenblik niet tegenwoordig waren, hij een paar kinderen van
zijnen buurman ter leen vroeg, met belofte, dat hij de zijnen in de
plaats zoude terug geven, en zulk een verzoek werd zelden of nooit
geweigerd. Hoe ongeloofelijk mij zulks voorkwam, moest ik dit echter, op de eenparige verzekering van de meest geachte inlanders, voor
waar aannemen.' Hij heeft het dus niet met eigen ogen gezien, zoals
trouwens veel van de beweringen (gedaan in de verhalen) niet uit
eigen waarneming zijn, maar van horen zeggen.
Veel aandacht wordt in de verhalen besteed aan de vormen en functies van de wapens en aan de prauwen. Voor de reiziger van toen
waarschijnlijk van veel nut, voor de tegenwoordige lezer een wat lang
verhaal.
Aangenamer zijn de episoden waarin verteld wordt hoe men met de
papoea's probeert te communiceren. De 'talen' die op Nieuw Guinea
gesproken worden, zijn meestal per gebied verschillend. Men probeert
met behulp van tolken (dit zijn vaak bewoners van Ceram die al jaren
lang handel drijven met de papoea's) de gesprekken te voeren. Het
komt echter regelmatig voor dat ook de tolken de papoea's niet
verstaan. 'Onze tolk kon intussen geen enkel woord van hunne taal
verstaan, en hetgeen hij hun half in eenen Ceramschen, half in eenen
Papoeaschen tongval, volgens hem, meer noordelijk aan de kust van
dit eiland (bij Marianne-straat) in zwang zijnde, toeriep, schenen ook
zij volstrekt niet te begrijpen. De klanken: kaka, kaka, kaka, -djewa,
djewa-njieuba, njieuba enzv., welke zij meermalen achter elkander herhaalden, waren het duidelijkst uit hun geroep te onderscheiden' (Mi ller). Dan maar gebarentaal: 'Met maar al te duidelijke en de zedelooste
teekenen, die zij den tolk uitnoodigden om na te doen, ten bewijze dat
hij hen begreep, poogden zij de onzen over te halen om aan den wal
te komen en een bezoek bij hunne vrouwen af te leggen: waartoe zij
telkens riepen "bibi! bibi!" ' (Modera). De Hollanders gaan er niet op
in. Over het algemeen wordt de taal als 'niet prettig in het gehoor liggend' ervaren. 'De taal der inboorlingen (district Koiwai), hoezeer
meer verscheidenheid van toon bezittende en minder blaffend zijnde,
dan die van de inboorlingen in de Prinses Marianne-straat, is nogtans
ver van welluidend genoemd te kunnen worden. De uitdrukkingen
zijn over het algemeen hard, dikwijls schel en ga an vaak van keelklanken vergezeld' (Muller).
Zowel Modera als Muller hebben een woordenlijst opgenomen.
Alhoewel de reizigers samen aardig wat negorijen hebben bezocht,
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worden er maar weinig plekken geschikt bevonden voor vestiging.
Volgens Kolff is het bij de bewoners van de westkust van Nieuw Guinea maar slecht toeven.
Dit is ook de mening van Muller: 'Bij eenen terugblik op hetgeen
wij in den loop onzer verhandeling omtrent het karakter en de onbeschaafdheid der inboorlingen van Nieuw-Guinea vermeld hebben,
[...], kan het der aandacht niet zijn ontgaan, dat de bewoners van dit
groote eiland, gedeeltelijk eenen zeer wilden en woesten, en in het
algemeen eenen voorbeeldeloos valschen, roof- en oorlogszuchtigen
aard hebben.' Een typische conclusie daar nergens in zijn verhaal tot
uiting komt dat hij door de papoea's slecht behandeld is.
Bij Modera komt helemaal geen mening naar voren. Hij voert de opdracht uit: een fort bouwen. En dat tussen al die vieze en zedeloze
figuren!
Volgens De Bruijn Kops is er maar één plek, die geschikt kan zijn.
'Indien er ooit een etablissement op de Noordkust van Nieuw Guinea
werd opgerigt, zou Doreij hiertoe wel het allereerst in aanmerking
komen.' De haven is veilig voor schepen, de grond is vruchtbaar en er
zijn handelsartikelen te vinden 'die vooral in China eene voordelige
markt vinden'. Is er eenmaal zo'n etablissement dan zouden 'Europeanen [...] zich natuurlijk moeten onthouden van zware ligchamelijke vermoeijenissen. Men zou hiertoe de inboorlingen, Javanen of
Maleijers dienen te bezigen. Van de zachte, zelfs vreesachtige geaardheid der inlanders zou men meer hulp dan verhindering te wachten
hebben en zij zouden zich spoedig aan de kolonisten hechten, wanneer
deze hen slechts goed behandelen en tegen de strooptochten der hongi
weten te beveiligen.'
Of de Javanen en Maleijers wel zo graag daar willen werken, valt
nog te bezien. Hun ervaringen tot nu toe op deze reizen zijn alles behalve prettig geweest. Modera schrijft: ' [...] het ongelukkige lot van
een en twintig menschen onzer equipage, die, tengevolge van het aanhoudende zoute voedsel, van de weinige ruimte op het schip gedurende de reize, en van den vermoeijenden arbeid in de heete zon,
onder deze luchtstreek, het leven moesten derven.' Aan het eind van
de reis waren er dus eenentwintig mensen overleden en vierentachtig
mensen ziek, waarvan er veertien tot de 'Officierstafel' behoorden. Bij
de Bruijn Kops wordt duidelijk, waarom juist onder de Aziatische bemanningsleden zoveel ziektegevallen te melden zijn. 'In het algemeen
is de gezondheid der equipage gedurende de drie maanden van ons
verblijf zeer goed geweest en is bovengenoemde ziekte (de beri beri),
voornamelijk onder de Javanen, het gevolg geweest van de weinige
verversching, die wij hen konden geven en geenszins aan het klimaat
te wijten, hetwelk ik gezond acht. Onder de Europeanen hadden
slechts weinige ziektegevallen plaats en deze waren dan nog van geringe beteekenis.' Modera geeft wel het klimaat de schuld: 'Van den
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11en Junij tot den Ten Augustus was er meest alle dagen eene dikke,
gure, vochtige en nevelachtige lucht, [...] en doorgaans hadden wij
dan na zonsondergang en des nachts regen. Dit gevoegd bij koude valwinden uit het Z. Westen, [...]' veroorzaakt dan 'heete langdurige
moeraskoortsen'. Ondanks de vele tegenslagen en ontberingen geeft
niemand er de brui aan. Men is er van overtuigd dat men belangrijk
en nuttig werk doet. De papoea zal koste wat het kost 'beschaafd' worden. Niemand schijnt er moeite mee te hebben dat men in feite bezig
is Nieuw Guinea onder Nederlands bestuur te brengen. Wanneer dit
op een vredelievende wijze gebeurt, zal het de papoea alleen maar
voorspoed en geluk brengen.
Afhankelijk van de interesse van de auteur komen er in de verhalen
meer zaken aan de orde dan hier vermeld. De een wijdt nog een aantal
regels aan huisdieren, de ander probeert de hiërarchie binnen een papoeasche gemeenschap te ontdekken of beschrijft zeer uitvoerig de
woningbouw. Ik heb getracht de meest voorkomende elementen hier
te noemen.
Duidelijk zal zijn geworden dat er in de eerste helft van de negentiende eeuw voornamelijk ontdekkingsreizen zijn gemaakt. Vooral
Nieuw Guinea zelf was voor de Holl an ders onbekend terrein, aangezien de interesse voor dit land nooit groot is geweest. Niet zo
verwonderlijk als men nagaat hoe het reizigers daar is vergaan in het
verleden.
Het is mijns inziens aan de Engelsen te danken, dat er toch een aantal omvangrijke reizen naar dit land is gemaakt. Hadden zij niet het
spel 'Landje pik' gespeeld, dan waren de Hollanders er waarschijnlijk
niet zo vaak naar toe gereisd.
Het Gouvernement is er niet in geslaagd vaste grond onder de voeten te krijgen in de eerste helft v an de negentiende eeuw. Wel heeft
men door deze reizen een hoeveelheid nieuwe informatie verkregen
op allerlei gebied. Ook zijn de nodige wapenborden de grond in geslagen, zodat men in ieder geval kon bewijzen dat die bepaalde gebieden
Nederlands grondgebied waren en dus onder Nederlands gezag stonden. De papoea's vonden de palen heel mooi, of beter gezegd wel
grappig, maar gezag hebben ze niet ingeboezemd. Waarschijnlijk hebben de meeste inboorlingen niet eens begrepen waar dat ding voor
diende.
In de tweede helft van deze eeuw wordt er een aantal inspectietochten gemaakt. Tijdens die reizen doet men regelmatig dezelfde plaatsen
aan, waarbij men de borden controleert en de betreffende stammen
meedeelt, dat zij nog steeds onder Nederlands bestuur staan. Ook dan
blijkt, dat de papoea's het nog steeds niet begrijpen of willen begrijpen.
Het zal tobben blijven gedurende de gehele negentiende eeuw.
ti
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Noten
1 Werkgroep 19-eeuwse reisverhalen over Zuid-Oost Azië, tweede semester
1987-1988, onder leiding van Peter van Zonneveld. In deze werkgroep
werd onderscheid gemaakt tussen verschillende genres: reisgidsen, reisverslagen, reisbeschrijvingen en reisverhalen.
Reisgidsen zijn - uiteraard - vooral bedoeld als handleiding.
Reisverslagen zijn tijdens de reis geschreven, de zaken worden kort weergegeven en er zijn weinig uitwijdingen en anekdotes. De auteur is soms
wel, soms niet aanwezig. De teksten zijn niet speciaal bestemd voor een
wetenschappelijk publiek.
Reisbeschrijvingen zijn meestal achteraf geschreven. De wetenschappelijke gegevens worden verweven met subjectieve uitwijdingen. De lezer
krijgt alle gegevens, waardoor hij in staat is de reis denkbeeldig mee te
maken. De auteur is nadrukkelijk aanwezig.
Reisverhalen hebben een fictief gehalte. De reis hoeft niet in werkelijkheid te hebben plaats gevonden. De hoofdpersoon staat op de voorgrond
en er is een plot aanwezig, dat het doel verdringt. De verbeelding van de
lezer wordt geprikkeld.
2 Reggie Baay en Peter van Zonneveld (red.), Indisch-Nederlandse literatuur.
Dertien bijdragen voor Rob Nieuwenhuys (Utrecht 1988) 9-17.
3 Massooi: bast van de massooiboom als geneesmiddel en als looimiddel gebruikt.
4 In 1815 wordt op voorstel van de drie Commissarissen-Generaal Van der
Capellen, Elout en Buyskens aan de hoogleraar C.G.C. Reinwardt het ambt
van 'Directeur tot de zaken van Landbouw, Kunsten en Wetenschappen op
Java en naburige eilanden' aangeboden. Tot 1822 verblijft Reinwardt op
Java, waar hij in 1817 's Lands Plantentuin sticht. Door het grote succes
wordt op 2 mei 1820 de 'Natuurkundige Commissie voor NederlandschIndië' in het leven geroepen 'willende meer en meer bevorderen de kennis
van de natuurlijke gesteldheid en van de voortbrengsels in de Oost-Indiën
[...]'.
De eerste leden waren H. Kuhl en J.C. van Hasselt. Rond 1828 telde de
Commissie vijf leden: H. Macklot, G. van Raalten, P. van Oort, S. Muller
en A. Zippelius. Allen namen zij deel aan de reis.
Bij de opheffing in april 1850 bestond de Commissie uit de leden
C.A.L.M. Schwaner (in Indië) en F.W. Junghuhn (met verlof) in Nederland. Besloten werd dat beide heren op dezelfde wijze werkzaam konden
blijven.
5 De Aroe-eilanden behoren evenals de Key-eilanden niet tot het gebied van
Nieuw Guinea, maar tot de Residentie Amboina. Voor 1866 behoorde Amboina (Ambon) tot de Molukken. In 1866 werd het Gouvernement der Molukken opgesplitst in twee residenties: Ternate en Ambon.
6 Dhr. Ter Bruggen Hugenholtz, luitenant der tweede klasse.
7 Een gepensioneerd ambtenaar: dhr. Van den Dungen Gronovius.
8. Hongi-vloot: een inlandse oorlogsvloot van prauwen, die goed bemand en
zwaarbewapend waren en die regelmatig op pad gingen, waarbij men
negorijen leegroofde en/of uitmoordde.
9 Tripang: behoort tot de stekelhuidige dieren. Gedroogd, gerookt en met
specerijen toebereid zijn ze een zeen gezocht artikel, vooral bij de Chinezen.
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Bellettrie over Nieuw-Guinea,
van 1945 tot heden
JOOP VAN DEN BERG

'Bellettrie over Nieuw-Guinea, van 1945 tot heden' werd, na enig wikken en wegen, de titel van mijn korte verhandeling over dit onderwerp. Met enige nadruk wijs ik op het woord 'kort' in de vorige zin,
omdat het vooral het onderwerp zelf is dat tot een zekere beperking
noopt.
Hoewel Nieuw-Guinea tot een van de grootste eilanden van de Indonesische archipel behoort - in vooroorlogse atlassen wordt steevast
vermeld `ruim 22 maal groter dan Nederland' - en mede gelet op het
feit dat het hier gaat om een periode van maar liefst 45 jaar, moet ik
toch meteen constateren dat de oogst aan bellettrie, dus schone letteren,
bijzonder klein te noemen is. De boeken over Nieuw-Guinea, die aanspraak maken op het predikaat literatuur zijn in het beste geval te tellen op de vingers van twee handen. Was niet een van die 'leveranciers'
van Nieuwguinese bellettrie de schrijver F. Springer, d an zou wellicht
één hand al voldoende zijn.
Het is om deze uiterst prozaïsche reden dat deze voorlopige terreinverkenning een korte zal moeten zijn.

Onbekend gebied
Er doet zich ten aanzien van de algemene literatuur over het eil an d
toch al een opmerkelijk verschijnsel voor. Als men bijvoorbeeld catalogi inkijkt van antiquariaten, die gespecialiseerd zijn in ZuidoostAzië of Indië/Indonesië, dan valt meteen op dat er over Nieuw-Guinea
in algemene zin redelijk tot veel is gepubliceerd. Bij de antiquariaten,
die hun a anbod naar regio onderverdelen, springt in het oog dat de
lijst v an werken over Java het langst is, en de opgave van werken over
de eilanden Sumatra, Borneo en Celebes meestal aanzienlijk korter is.
Eigenlijk is er sprake v an een afl opende reeks, die bij de Molukken
weer gaat aantrekken en die in de regel eindigt met een fors aanbod
van boeken over Nieuw-Guinea.
Uit de catalogi, die ik op het oog heb, blijkt dat over Nieuw-Guinea,
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zeker in niet-literaire zin, veel verschenen is. Het heeft er alle schijn
van dat het eiland sterk in de belangstelling heeft gestaan van het Nederlandse lezerspubliek, zowel vóór als na 1945. Een belangstelling,
die kennelijk niet werd gevoed door werken van literair niveau. Als
wij de wetenschappelijke geschriften en reisverslagen even niet meerekenen, werd die belangstelling voornamelijk gewekt door een beeld
van Nieuw-Guinea als een duister, onbekend exploratiegebied, door
zijn ongerepte staat een aanlokkelijk gebied voor avonturiers en ontdekkingsreizigers, bewoond door lieden die wij destijds nog algemeen
'uiterst primitief' durfden te noemen. Nieuw-Guinea als leverancier
van 'Indianenverhalen'!
Inderdaad, want, naast de grote stroom wetenschappelijke verhandelingen, reisverslagen en rapporten van militaire expedities, verscheen er al snel een soort tweederangs-literatuur, die, vooral om het
leven der wilden af te schilderen, stijf stond van de adjectieven. De
Papoea in deze publikaties is in de regel een nietsontziende koppensneller of menseneter, waarmee op het menselijke vlak nauwelijks
communicatie mogelijk is. De titels van deze geschriften spreken vaak
boekdelen: Nieuw-Guinea, Uw mensen zijn wonderbaar, Geen tabak, geen
hallelujah, Het leven der laatste mensen uit de Steentijd, Nieuw-Guinea, Uw
naam is wildernis of Nieuw-Guinea, schone slaapster wordt wakker!
Het waren vooral de schrijvende journalisten als Anthonie van Kampen, Jan van Eechoud en Mathieu Smedts, die boeken over NieuwGuinea publiceerden die in Nederland door het lezend publiek bijzonder gewaardeerd werden en vele herdrukken haalden. Het is dit genre
boeken dat in hoge mate het beeld bepaald heeft van Nieuw-Guinea
bij de doorsnee Nederlandse burger. Met de Indische Letteren hebben
deze geschriften weinig of niets van doen, maar voor de beeldvorming
over dat laatste stukje overzees Indisch Nederland zijn zij wel degelijk
belangrijk geweest.
Ook al zou men de criteria voor literatuur bijzonder ruim nemen, en
daarin ook memoires, dagboeken, brieven en andere ego-documenten
betrekken, dan nog is de opbrengst aan werk van enig literair niveau
bijzonder klein. Voor het feit dat Nieuw-Guinea zo weinig onderwerp
is geweest voor bellettristisch werk, zijn, meen ik, wel wat redenen
aan te wijzen, maar zo lang er geen onderzoek naar is gedaan, wil ik
mij beperken tot een aantal voorzichtige veronderstellingen.
Er is in de eerste plaats natuurlijk het getalscriterium, waarmee ik
doel op het feit dat, zeker voor 1950, relatief maar heel weinig Nederlanders in het gebied woonden en werkten. Het grote eiland was niet
alleen spaarzaam bewoond door de oorspronkelijke bevolking - één
miljoen Papoeas op een oppervlakte van, zoals al gezegd, 22 maal Nederland -, maar ook het Europese deel van de natie was zeker tot 1950
bijzonder klein te noemen. In het algemeen kun je stellen dat voor de
Tweede Wereldoorlog het eilandbewoond werd door enkele tiental68

len Europeanen, en na de oorlog door enkele duizenden. Het is dan
ook, met name voor Nieuw-Guinea, buitengewoon irreëel te spreken
van een 'Nederlandse aanwezigheid van meer dan drie eeuwen'. Dertig jaar hooguit (en dan bedoel ik de periode van 1930 tot 1960) lijkt
mij een betere omschrijving. Het land is vele eeuwen letterlijk woest
en ledig gebleven. In de schoolatlassen van rond 1880 staan op de
kaart van Nieuw-Guinea nog grote delen wit afgetekend met de vermelding 'onbekend gebied'. Niet alleen onbekend, maar ook onbemind
zal uit publikaties van latere datum blijken.
Het is toch opmerkelijk en veelzeggend dat in het bejubelde en degelijke Traveller's Handbook for the Dutch East Indies van S.A. Reitsma' uit
1930 in de ruim 600 bladzijden in het geheel niet wordt gesproken
over Nieuw-Guinea. Deze tegenvoeter van de internationale Baedeker
volstaat met het noemen van een handjevol Nieuwguinese kustplaatsen in het hoofdstuk over de verbindingen van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij. In zekere zin in 1930 nog steeds 'onbekend gebied', weliswaar in kaart gebracht, maar de moeite van het vermelden
nauwelijks waard.

De openlegging
Met concrete gegevens omkleed kun je zeggen: in 1898 bestond de Nederlandse bestuursbemoeiing met Nieuw-Guinea uit slechts twee bestuursposten: Fakfak en Manokwari. In de jaren dertig was dat geleidelijk aan opgevoerd tot zo'n vijftiental, maar in feite werd het
reuzeneiland overgelaten aan de zorg van een handjevol bestuursambtenaren, zendelingen en missiepaters. Van enige infrastructuur was in
die tijd ook nog geen sprake, de verbindingen waren zeer gebrekkig
en weinig op het eiland noodde tot economische activiteiten. Er was
weinig vruchtbare landbouwgrond voorhanden, en het geologisch onderzoek van de Nieuw-Guinee Petroleum Maatschappij heeft tot de
Tweede Wereldoorlog weinig lucratieve olievelden opgeleverd.
Kortom, het beeld van het land was er een van een buitengewoon
woest en barbaars land, onaantrekkelijk voor de Nederlandse bestuursambtenaar, en de ambtenaren die er nog wè1 naar toe moesten
(al of niet met een strafoverplaatsing) waren in de regel geen mensen,
die de pen ter hand namen om op literaire wijze verslag te doen van
hun bevindingen.
In 1937 publiceert de Nieuw-Guinea Studiekring van het Molukken
Instituut een overzicht van haar activiteiten en de toen beschikbare
literatuur over Nieuw-Guinea. Het is een omvangrijke lijst, maar er is
met de beste wil van de wereld geen boek bij dat aanspraak maakt op
de titel 'literair werk'. De geschriften uit de boekerij van het instituut
betreffen de al eerder genoemde grote bulk van wetenschappelijke
publikaties, reisverslagen, triviaal-literatuur, èn, laat ik dat toch even
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speciaal vermelden, een paar voortreffelijke kinderboeken (Voorhoeve
en Albert Zaaier). Al met al kun je zeggen dat Nieuw-Guinea tot 1945
ook voor de Nederlandse literatuur dat witte gebied uit de atlas van
1880 is geweest met de vermelding 'onbekend gebied'.
Aan die onbekendheid komt abrupt een einde als Nederland 1949
de souvereiniteit aan Indonesië overdraagt met uitsluiting van Westelijk Nieuw-Guinea en het eiland voorpaginanieuws wordt. Over de
politieke gevolgen van deze beslissing hoef ik op deze plaats niet
verder uit te wijden want zo bekend wordt het eiland na 27 december
1949...
Wel noodzakelijk voor mijn betoog is het feit dat na 1950 het land
in versneld tempo moet worden opengelegd. Dat betekent dat het
eiland binnen enkele jaren een infrastructuur dient te hebben en om
dat allemaal te bewerkstelligen is de komst van enkele duizenden Nederlandse ambtenaren en specialisten noodzakelijk. De enkele tientallen ambtenaren van vóór de oorlog worden - onder druk van de politiek - enkele duizenden. Voeg daarbij nog - in een later stadium - de
komst van een kleine honderdduizend man Nederlandse militairen, en
de kans dat zo'n groot aantal mensen toch één of meer literatoren zal
opleveren, stijgt hiermee aanzienlijk. Immers, een deel van de militairen heeft acties moeten voeren tegen Indonesische infiltranten, weliswaar een kleinschalig gebeuren in vergelijking met de politionele acties van destijds, maar toch, dramatische stof te over voor literair werk.
Norman Mailer, schrijver van The Naked and the Dead, had militair gesproken ook niet eens zo veel meegemaakt (hij was meen ik kokshulpje), maar hij schreef een anti-oorlogsroman van de eerste orde.
Wat ik te berde breng over de Nederlandse militairen geldt eigenlijk
voor alle Nederlanders, die er leefden en werkten. Wat bijvoorbeeld
een verpleegkundige in de Baliemvallei in die jaren dagelijks om zich
heen zag gebeuren was een uiterst opwindende vorm van leven, het te
boek stellen zeker waard. Veel opgeleverd heeft het evenwel niet, in
de zin van literair werk, waarin op verantwoorde wijze wordt ingegaan op het samengaan van de verschillende bevolkingsgroepen, de
botsing tussen vele culturen en/of de gevolgen van een koloniaal bewind. En dat alles in mooi afstandelijk Nederlands met een genuanceerde kijk op de vaak groteske vormen van het leven binnen een koloniale maatschappij.
Maar een paar schrijvers over Nieuw-Guinea voldoen aan die criteria.

Springer, Nuis en Jagt
In 1962 komt bij Stols de verhalenbundel uit Bericht uit Hollandia van
de dan nog volstrekt onbekende schrijver F. Springer (pseudoniem
van Carl Jan Schneider) met drie vertellingen over het leven op het
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eiland, bijzonder genuanceerd bij de beschrijvingen van de multiraciale maatschappij en een licht-ironische ondertoon in de verhalen
over recht en orde, en de gezagsverhoudingen. Oordeelt u zelf:
Ik zie de Havenweg en de strandweg voor mij, Noordwijk, het
Gouverneurspaleis, het strand op zondag, waar wij ons ontspannen met snorkels en onderwatergeweren. Ik denk aan de
loodsen, die de Centrale kantoren van het Gouvernement genoemd worden. Daar zijn de moeilijkheden van het land opgeslagen in uitpuilende archieven. Daar zitten ambtenaren brieven en rapporten te schrijven. Het is een prettig land voor
uitgezonden krachten. Iedereen is een of meer rangen hoger
werkzaam dan voorheen, in Groningen, Breda of Den Haag.
Agenten zijn bij aankomst in Nieuw Guinea opeens inspecteur; onaanzienlijke ambtenaren zijn hier administrateur,
hoofden van afdelingen of referendaris. Enige tientallen meters boven Noordwijk, waar le Beau woont, begint het oerwoud. Gelukkig hebben wij, Hollandia-ambtenaren, met
jungle en zo niet veel te maken. Wij lezen erover en praten in
de jachtclub bij een koud biertje over de openlegging van het
onbetreden bergland en daarna gaan wij kijken naar het adembenemende waterskiën op het Sentanimeer.2
Het boekje wordt in Nederland niet opgemerkt en het zal nog jaren bij
De Slegte liggen voor de somma van 65 cent. Op de schrijver zelf heeft
deze gang van zaken gelukkig geen negatief effect gehad, want Bericht
uit Hollandia wordt voor Springer het eerste van een reeks boeken over
zaken overzee in het algemeen, en Nieuw-Guinea in het bijzonder.
In 1967 verschijnt van Aad Nuis De talenkraai - Kroniek uit Oudnederlands-guinea, een verslag over de periode dat Nuis als vaandrig bij de
Koninklijke Landmacht op Nieuw- Guinea diende. Eveneens in dit
boekje een sobere verteltrant, een grote dosis relativeringsvermogen,
en een 'keen eye' voor de gezagsverhoudingen, vooral binnen het
leger, maar ook in de koloniale samenleving buiten de kazerne. Ook
dit boek verkoopt slecht en wordt al snel in de ramsj gedaan. Gelukkig
verschijnt in de jaren tachtig een herdruk en is het weer verkrijgbaar.
In 1978 verschijnt het boek De muskietenoorlog van Bouke B. ,ragt, een
verhalenbundel met eveneens soldatenverhalen, die hoewel de pathetische toon nogal eens overheerst, toch aan een aantal literaire voorwaarden voldoet en er in slaagt een redelijk waarheidsgetrouw beeld
op te roepen van het soldatendom overzee.
Volledigheidshalve noem ik ook nog even het boek Voor de soldaten'
van Enno Develing, waarin Nieuw . Guinea - weliswaar in niet meer
dan veertig bladzijden - overtuigend aanwezig is bij de beschrijving
van de acties tegen de Indonesische. infiltraties. De roman zelf heeft
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weinig structuur, maar de bladzijden over Nieuw-Guinea overtuigen
toch door de beeldende kracht en de woordkeus, en vooral de 'worm's
eye view' van de gewone soldaat.
Springer, Nuis en Jagt - dat zijn ze dan, de schrijvers over NieuwGuinea in mijn optiek, waarbij ik zeer bewust voorbij ga aan het werk
van Martin Blonde', Annie Matti en Conny Sluysman, 4 schrijvers, die
weliswaar in 'Nieuw-Guinea-romans' het leven in de kolonie hebben
beschreven, maar in de uitwerking jammerlijk falen. In hun werk
overheersen de zwoele tropische nachten, de ruisende sarongs en
schimmige psychologieën. Laat ik mij derhalve houden aan de drie
eerder genoemde auteurs, wiens werk ik kort de revue wil laten passeren, te weten Aad Nuis, Bouke Jagt en F. Springer.

De talenkraai
De balenkraai van Aad Nuis is een geslaagd en zeer leesbaar verslag van
het militaire leven op de buitenpost Sorong, ten tijde van de confrontatie met Indonesië. Scherp van observatie, bij tijden zelfs bewonderenswaardig scherp voor iemand die nog maar zo kort uit Nederland
op Nieuw-Guinea is aangekomen, en die niet 'behept' is met een Indisch verleden. De garnizoensstad Sorong in de ogen van de auteur:
Sorong zelf was een slordige nederzetting zonder eigen karakter, zoals ze overal in de tropen te vinden zijn waar de westerse
techniek zijn roestige tekens heeft geplant zonder ingrijpend
succes. Het was hoofdzakelijk een creatie van de Shell, die hier
een jaar of wat tevoren serieus naar olie was gaan boren, maar
inmiddels de ware hoop weer had opgegeven, zodat alles, hoewel nog nieuw, al tekenen van verval begon te vertonen.
Langs een paar kilometer weg, die met een grote boog langs
de kust liep, lagen her en der de bouwsels verspreid: rechthoeken met identieke huisjes voor inlandse employé's; opslagplaatsen; riante huizen van hout, steen en bamboe voor de
Europeanen, met uitzicht op zee en flinke tuinen eromheen;
twee kerken en ook twee sociëteiten, want er was een keer
ruzie geweest; een hotel van bamboe, dat Paradise Hotel heette
[.. .]
Alles op de groei gebouwd, maar grotendeels verlaten. [...]
Het regende veel in Sorong, schimmel en roest waren onweerstaanbaar. Wat kapot ging, kon in het hele land niet meer
worden gerepareerd. Goedlopende horloges werden vlug
schaars. Urenlang luisterde ik naar het dreunen of het nadruppelen van de regen op het dak, en het getrip van natte hondepoten op de betonrand langs het huis. Gelige straathonden met
slimme hongersnuiten waren er heel veel; 's nachts huilden ze
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de hogere legerleiding uit haar slaap, zodat er de hele dag een
korporaal van de mariniers met een geweer rondliep om ze
dood te schieten.'
Wat het boek van Nuis zo acceptabel maakt is de distantie waarmee
het is geschreven vooral ten aanzien van de militaire tragi-komedie,
die de Indonesische infiltraties en het Nederlandse antwoord daarop,
in feite is geweest. Tekenend voor zijn instelling en zijn visie op het
soldatendom is zijn verslag van een militaire begrafenis onder de tropenzon:
In mijn zondagse vechtpak kwam ik aan op de heuveltop waar
het kerkhofje was. De grond was er rood en modderig, er
groeide hoog, wild gras. Ik liep langs de massieve zerken, een
stuk of twintig, en realiseerde me plotseling dat iedereen die
daar lag later geboren was dan ik zelf, met mijn achtentwintig
jaar. Veel kinderen, verder soldaten, slachtoffers van een vliegramp, allemaal in de laatste vijf, tien jaar overleden. Daarnaast
lag de nieuwe, rode kuil. Door het bos draaide de militaire
rouwstoet heel langzaam naar boven, onder het eentonig gebonk van de omfloerste trom. Het laatste stuk werd de kist
door soldaten gedragen. Het was een hete dag. Ik was van het
staan alleen al duizelig, de dragers, die in vol tenue in de stoet
hadden meegelopen, zagen eruit of ze zich met moeite op de
been hielden. Er vielen kleine haperingen in het ceremonieel.
Op die heuvel met het geluiddempende bos eromheen, klonk
de Last Post als een speelgoedtrompet, en het eresalvo als een
klappertjespistool. Stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren,
zei de dominee. Maar de strakke bijbelwoorden waren hem
niet genoeg, hij begon een lange, galmende redevoering over
de rechtvaardigheid van onze zaak. Dat klonk als een vloek. Al
was onze zaak de rechtvaardigste ter wereld geweest, dan nog
zou zulk praten erover zwak hebben geklonken onder het starend oog van die kuil. Toen hij klaar was, liep iedereen er op
zijn beurt naar toe en bracht het houterige militaire saluut. Ondanks, of misschien juist door het absurde ervan, leek dat
stomme gebaar een betere reactie.6
Jammer is wel dat het boek - na een veelbelovend begin - wat wegzakt in allerlei, soms wat gratuite, bespiegelingen over de militaire
machtsstructuur, de zinloze discipline, kortom de halszaken waarover
de dienstplichtige vaandrig Nuis in de clinch lag met de legerleiding.
Voor de schrijver destijds ongetwijfeld belangrijk, maar voor de lezer
van 1991 weinig boeiend meer.
Het soldatenleven op de evenaar wordt door Nuis zeer kritisch
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verwoord, maar helaas is zijn boekje over het leven buiten de kazerne
wat summier; vooral het samengaan van blank, lichtbruin en bruin in
een koloniale entourage. De controverses tussen die bevolkingsgroepen, dat krampachtig vasthouden aan de verordeningen, wetten en
vooral omgangsvormen uit het voormalige Nederlands-Oostindië - en
dat alles onder constante politieke en militaire druk van president
Soekarno - blijven bij Nuis veelal buiten schot. Het is in mijn persoonlijke visie (gevoed door een vijfjarig verblijf aldaar (1957-1962)) juist
datgene wat het zijn op het eiland juist in dié periode tot zo'n unieke
gebeurtenis maakte. Aad Nuis had - denk ik - als recalcitrante vaandrig en medewerker aan Vrij Nederland (in de meeste kazernes
verboden) vermoedelijk genoeg andere dingen aan zijn hoofd om zich
nog eens te verdiepen in de problemen van de burgerij. Maar al met
al is zijn boek van 125 bladzijden mij veel liever dan honderden pagina's van mensen als Anthonie van Kampen, Van Eechoud en gelijkgestemden.

De muskietenoorlog
Bouke B. Jagt, neerlandicus, debuteert in 1968 met deze verhalenbundel, waarin vijf verhalen staan, die op Nieuw-Guinea spelen.
De schrijver publiceert daarna nog een aantal romans met als onderwerp Indië/Indonesië, en die over het algemeen door de kritiek welwillend en soms lovend worden ontvangen.
De muskietenoorlog is opnieuw een Nieuwguinees 'soldatenboek' en
de verhalen van Jagt spelen zich af in hetzelfde gebied, dat ook toneel
van handeling is bij Nuis en bij Develing - de omgeving van Sorong
in de Vogelkop. De verhalen worden, in tegenstelling tot het relaas
van Aad Nuis, gekenmerkt door een nogal uitbundig taalgebruik met
veel superlatieven en krachttermen, mogelijk tekenend voor een militaire mannenmaatschappij, maar in geschreven vorm al gauw
vermoeiend. Dat is jammer want Jagt blijkt een scherp observator te
zijn en heeft, in tegenstelling tot Nuis, ook de nodige aandacht voor
het leven buiten de kazernemuren. Hij zet bijvoorbeeld met de juiste
accenten een verlopen blanke neer, die na een fout oorlogsverleden in
Nieuw-Guinea eindigt als een obscure kroegbaas, en met allerlei duistere zaakjes het hoofd boven water probeert te houden. Goed getypeerd, met veel oog voor het agressieve gedrag van zo'n man ten opzichte van zijn omgeving, in dit geval zijn Indo-Europese vrouw en
dochter. Maar ook dit verhaal wordt helaas ontsierd door te uitbundig
taalgebruik.
Als voorbeeld voor de positieve en negatieve kanten van zijn
verhalenbundel een fragment over het leven van alledag voor de doorsnee Nederlandse soldaat op Nieuw 7 Guinea.
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Ik kwam bèk-af terug en ging me opknappen. In het douchehok ruiste altijd water, was het altijd halfdonker. Daarin
waren de blote lichamen blanke vlekken. Het koele, geruststellende vocht, de reuk van zeep; omringd door gladde leeftijdgenoten, met schuim bedekt, was alles vertrouwd, volkomen ontspannend.
Zo'n buitenplaatsje aan de strot van de Vogelkop bood weinig vertier. Nergens vrouwen of meiden om te kletsen of te
dansen. Omsingeld door oerwoud en duizend kalkbergjes.
Een vaste burcht was onze drankduivel. Zo tegen tienen in de
ochtend klokte het eerste Tigerbeer erin. 's Middags na drie
uur idem op de hele en halve uren, na achten wat soliders dan
bier. Omstreeks halftien was iedereen buiten de wacht steevast aangeschoten. Een ludieke, carnavaleske wereld. De
tangsi kreeg dan iets gonzends; overal open deuren, lichten
aan, gelach, gelal, kaarten en geregeld burlend: 'Reepatteeee!'
Die kreet om te repatriëren vormde in de flonkerende chaos
een oprispinkje van heimwee.'
In deze vijftien regels staan de verveling en geestdodende monotonie
van zo'n militaire buitenpost overeind, maar doet de gebruikte taal geforceerd aan, terwijl juist bij het beschrijven van zulke groteske
situaties een ingehouden pen een eerste vereiste is. Maar al met al
geeft De muskietenoorlog toch wel een goed beeld van het bedreigde
eiland.

Bericht uit Hollandia
Voor de weergave van groteske situaties en mensen - ik zei het al bij
het werk van Jagt - is vooral distantie en een ingehouden pen noodzakelijk. Welnu, dat is precies wat het debuut van Springer Bericht uit
Hollandia meteen al in 1962 zo bijzonder maakt. Het zijn stuk voor stuk
verhalen die treffend laten zien hoe op Nieuw-Guinea gekoloniseerd
werd en wat zoiets betekende voor de verhouding tussen blank en
zwart, maar vooral tussen blank en lichtbruin - de groep (overwegend) blanke uitgezonden krachten en de (overwegend Indo-Europese)
groep van lokaal aangetrokkenen. Maar ook vervult de Papoea - de oorspronkelijke bewoner van het eiland - meteen al in dit eerste boek een
rol van betekenis. De confrontatie van de Papoea met de gladde
(blanke) paal van de macht is een thema dat nog vaak in zijn boeken
zal terugkeren.
Ik moet over Springer kort zijn. De man immers, die in 1962 nog een
onbekend auteur is, is inmiddels met een half dozijn boeken op zijn
conto een belangrijk Nederlands schrijver geworden, waaraan zo langzamerhand vele beschouwingen,, kritieken, thema-nummers, tentoon76

stellingen en discussieprogramma's zijn gewijd, en die ik bij de abonnees van Indische Letteren nu niet nader toe hoef te lichten. Zijn werk
steekt met kop en schouders boven al die andere bellettrie over
Nieuw-Guinea uit, niet alleen in literaire zin, maar ook voor historici
is zijn werk belangrijk. Voor een weergave van de gevolgen van het
laatste dekolonisatieproces in Zuidoost-Azië is er geen betere informant dan Springer.
Een eindoordeel nu over de bellettrie over Nieuw-Guinea van 1945 tot
heden.
De zaak afrondend lijkt mij de volgende conclusie gerechtvaardigd:
hoewel er in algemene zin redelijk veel over het eiland is gepubliceerd
is de oogst aan bellettrie bijzonder klein te noemen. Het heeft er een
beetje de schijn van dat niet alleen in politiek opzicht de Nieuw-Guinea-politiek er één was van 'gemiste kansen', maar dat ook in literair
opzicht nogal wat kansen onbenut zijn gebleven. Tal van unieke
zaken, die zo kenmerkend voor het eiland en de bewoners waren, zijn
onbeschreven gebleven, of niet goed genoeg beschreven. Degene, die
nog het meest complete beeld van het eiland in de overgangsfase heeft
gegeven, is zonder enig voorbehoud F. Springer.
Al met al niet meer dan een handjevol boeken over dat reuzeneiland
waar zoveel zaken onder zulke barre omstandigheden moesten worden bevochten, en waar toch sedert 1945 circa honderdduizend Nederlanders kortere of langere tijd verbleven. Een wat pover resultaat.
Maar er staat gelukkig iets tegenover. Het feit namelijk dat het werk
van Springer op zo'n hoog niveau staat, en dat iedereen die in het land
geïnteresseerd is in het werk van Springer een schat aan juiste gegevens (en gevoelens) aantreft. Voor al diegenen, voor wie het daadwerkelijke verblijf op Nieuw-Guinea een belangrijke fase in het leven
heeft betekend, is zijn werk veel meer dan een naslagwerk alleen. Het
is in feite de bevestiging van een karakteristiek van het oeuvre v an
Springer, te vinden in de Spiegel v an Rob Nieuwenhuys: 'Nieuw-Guinea werd voor hem in dubbele zin een avontuur, een verschrikkelijk,
maar soms toch wel adembenemend, en achteraf lachwekkend avontuur. P8
Ik kan het alleen maar volmondig beamen.

77

Noten
1 S.A. Reitsma, Van Stockum's Travellers' Handbook (Den Haag 1930) 546.
2 F. Springer, Bericht uit Hollandia (Den Haag 1972) 7.
3 E. Develing, Voor de soldaten (Den Haag 1966) 141 e.v.
4 M. Blonde, Wij zijn mensen (Leiden 1959).
Anni Matti & Wim Spekking, Hun huis is het oerwoud (Utrecht 1959).
Conny Sluysman, Habis (Amsterdam 1963).
5 Aad Nuis, De balenkraai (Amsterdam 1967) 31.
6 Nuis, De balenkraai, 37 e.v.
7 Bouke B. Jagt, De muskietenoorlog (Amsterdam 1978) 24.
8 Rob Nieuwenhuys, Oost-Indische Spiegel (Amsterdam 1978) 460.

78

W.L. Ritter,
Een Haarlemmer in de Oost
SYLVIA I. DORNSEIFFER & JAN TEN KATE

Over het leven van Wilhelm Leonard Ritter, een van de meest produktieve schrijvers in Nederlands-Indië uit het midden van de negentiende
eeuw, is tot op heden weinig gepubliceerd. De gegevens die men bij
Du Perron (1959), Nieuwenhuys (1978), Joël (1952) en in het Nieuw
Nederlandsch Biografisch Woordenboek (Molhuysen e.a., 1937) kan vinden,
zijn summier en geven weinig bijzonderheden over zijn achtergrond
en levenswandel. Heel wat meer over het leven van Ritter is te vinden
in de niet gepubliceerde scriptie van Nicole Sol (Sol, 1989). In de vorige
aflevering van Indische Letteren beperkte zij zich tot een beschouwing
over het werk van Ritter, waardoor schrijvers dezes enige biografische
aanvullingen over Ritter kunnen geven.
Wilhelm Leonard Ritter werd geboren op 6 maart 1799 te Haarlem, als
derde kind van Heinrich Christiaan Ritter' en Elisabeth Christina Steenhart. De vader van Ritter, geboren op 8 mei 1759 in Dachwig, een dorpje
ten noorden van Erfurt in Thuringen, komt vermoedelijk rond 1790
naar Haarlem.2 Nadat hij binnen een jaar na zijn eerste huwelijk in
1792 met Maria Droste weduwnaar is geworden, hertrouwt hij op 1 september 1793 met Elisabeth Steenhart uit Heemstede. 3 Ook de moeder
van Ritter heeft een Duitse achtergrond. Zij is een dochter van Heinrich
Christof Steijnhard(t), die afkomstig is uit Helsen in het toenmalige
vorstendom Waldeck. Wat de reden is van het vertrek van Ritters vader
naar Haarlem, is niet bekend. Over zijn beroep is in het Gemeentearchief
van Haarlem alleen in het registre civique de vermelding te vinden'winkelier, wonende wijk 3 nr. 608'. 4 Wellicht is W.L. Ritter ook in dit pand
geboren. Ritters moeder overlijdt op 10 juni 1806 en zijn vader hertrouwt met Wilhelmina van den Bosch, die op 29 september 1826 overlijdt. De vader van Ritter overlijdt in Haarlem op 30 november 1830.
Over de jeugd van Ritter in Haarlem zijn geen gegevens bekend. Hij
verschijnt pas in beeld wanneer hij op 30 maart 1815 wordt aangesteld
als chirurgijn der derde klasse bij het Regiment van Linie no. 5, lste
bataillon. In het Stamboek van Officieren worden als Ritters voornamen
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'Willem Coenraad' vermeld, met als gevolg dat nog jaren later in de

Almanak van Nederlandsch-Indië en in officiële besluiten van het gouvernement sprake is van W.C. Ritter.' In zijn hoedanigheid van chirurgijn
neemt Ritter deel aan de slag bij Waterloo, voordat zijn regiment wordt
uitgerust voor expeditie naar Nederlands-Indië om de macht van de
Engelsen op Java over te nemen. In oktober 1815 is het regiment van
Ritter nog korte tijd in het Sint Elisabeth gasthuis in Haarlem gelegerd,
waarna Ritter op 29 oktober 1815 aan boord van het linieschip Amsterdam van de rede van Texel naar Java uitzeilt. Na een reis van meer dan
een half jaarti bereikt de Amsterdam op 14 mei 1816 Batavia en drie dagen
later gaat Ritter van boord. Jaren later beschrijft hij zijn reis naar Indië
en zijn aankomst in Batavia en Meester Cornelis - een episode uit zijn
leven die kennelijk veel indruk op hem heeft gemaakt - in zijn autobiografisch verhaal 'De rekruut'.' Uit datzelfde verhaal kan men opmaken
dat Ritter in juli 1816 naar Makassar afreist. Zijn 'belevenissen' in
Makassar en Boelacomba, op de zuidkust van Celebes, heeft Ritter
onder andere beschreven in zijn verhalen 'De paardendiefstal' en 'Het
spook'.8 In het eerstgenoemde verhaal geeft hij ook een beschrijving
van zijn uiterlijk als achttienjarige:
kort en dik van gestalte, met een wezen blozend van gezondheid, doch waarop men met geen microscoop zelfs een enkel
haartje kon ontdekken, dat hem het vooruitzigt gaf van eenmaal
een 'baard a la jeune France' te kunnen dragen, sterk van gestel;
- zoo had hij den aanleg van, bij eene matige levenswijze, ook
al een oud Oost-Indië-gast te worden, hetgeen de tijd vrijwel
bewaarheid heeft.9
Uit zijn verhaal 'De rekruut' kan men opmaken, dat Ritter zich vanaf
april 1818 weer in Batavia bevindt en dat hij in 1819 met succes het
examen voor chirurgijn der tweede klasse a fl egt. Overigens vindt men
in dit verhaal een aardige beschrijving van Batavia uit die tijd en het
uitgaansleven voor jonge officieren.'°
Of Ritter de daaropvolgende jaren in Batavia heeft doorgebracht, is
niet helemaal zeker. In de Almanak van Nederlandsch-Indië van 1823 wordt
bij het garnizoenshospitaal van Djokjakarta de chirurgijn der tweede
klasse W.C. Ritter genoemd. In 1822 neemt Ritter als chirurgijn der
tweede klasse deel aan de strafexpeditie onder leiding van Ridder de
Stuers tegen de kongsi Lan-Fong op de Westkust van Borneo, een
episode uit zijn leven die wordt aangehaald in zijn verhaal 'Eene chinesche regtspleging'." Vermoedelijk heeft Ritter de daaropvolgende jaren
Borneo niet meer verlaten. Op 17 juli 1823 wordt hij, op eigen verzoek,
'honorabel' ontslagen als chirurgijn der tweede klasse bij het garnizoen
te Pontianak, teneinde in civiele dienst te kunnen treden. Ritter wordt
vervolgens onmiddellijk ter beschikking gesteld van de gezaghebber
van Borneo's Westkust op een maandelijks traktement van f 350,-.12
k,
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De eerste jaren in civiele dienst verlopen voor Ritter bepaald niet
ongunstig. Hij wordt achtereenvolgens benoemd tot assistent-resident
van Landak, tevens pakhuismeester (1825), assistent-resident van Sambas (1826), secretaris van de residentie van de Westkust van Borneo
(1826), waarnemend assistent-resident van Sambas (1828), civiel gezaghebber en vervolgens assistent-resident van Sambas (1829) en tevens (vanaf zomer 1832) waarnemend resident van de residentie van
de Westkust van Borneo te Pontianak (1832). In zijn laatste jaar op
Borneo, nadat per 1 januari 1834 de residentie van de Westkust van
Borneo was opgeheven, is Ritter waarnemend assistent-resident van
Pontianak totdat zijn opvolger in de loop van 1834 het gezag van hem
overneemt. De vele reizen die Ritter vanuit zijn verschillende standplaatsen onderneemt naar de binnenlanden van Borneo om conflicten
met de inlandse hoofden bij te leggen, vindt men beschreven bij Veth
(1854) en Francis (1856). Rond 1832 lijken de problemen met de organisatie van de residentie van de Westkust van Borneo manifest te worden.
In de zomer van 1832 wordt Ritter naar Batavia gezonden (of geroepen,
dat is niet helemaal duidelijk) en naar aanleiding van zijn verslag wordt
een speciale commissaris aangesteld, E.M. Francis, om een onderzoek
in te stellen naar de gang van zaken in de residentie West-Borneo. De
toenmalige resident, Van Dungen Gronovius, wordt naar Batavia ontboden en Ritter neemt diens taak over tot 1 januari 1834. In de loop van
1833 wordt het het gouvernement gaandeweg duidelijk dat de financiële administratie op West-Borneo een chaos is, waar men, naar zal
blijken, tien jaar later nog niet uit is. Er is onder meer sprake van
kastekorten bij de verschillende pakhuismeesters, er zijn ongeautoriseerde uitgaven gedaan, er zou een lening van f 5.000 aan de sultan
van Sambas zijn verstrekt (die door die vorst wordt ontkend) en nog
veel meer. Niet alleen Ritter is bij deze affaire betrokken, maar vrijwel
alle civiele ambtenaren uit die tijd komen er door in de problemen.
Ook zet kwaad bloed, dat Ritter eigenmachtig een zending van 7.000
broden terugzendt naar Java, alwaar deze partij, inmiddels bedorven,
nog slechts in zee kan worden gegooid. 13 In 1834, de laatste maanden
van zijn verblijf op Borneo, is Ritter waarnemend assistent-resident
van Pontianak, totdat zijn opvolger, Huskes Koopman, zijn taak zal
overnemen. Dit gaat bepaald niet van een leien dakje. In de zomer van
1834 beklaagt Huskes Koopman zich erover bij het gouvernement dat
Ritter onwillig is het gezag over te dragen, hetgeen er mede toe leidt,
dat Ritter wordt gesommeerd onmiddellijk voor onderzoek naar Batavia
terug te keren. i4 Volgens Veth (1854: 544) keert Ritter in 1834 naar
Batavia terug. Gezien de resolutie van 27 oktober 1834 (zie noot 14)
zal deze terugkeer vermoedelijk eind 1834 hebben plaatsgevonden.
De problemen voor Ritter zijn groot. Hoe tijdgenoten van hem hierover dachten, vindt men in een passage van een brief d.d. 31 januari
1836 van J.C. Baud aan J. van den Bos ch:15
4
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W.L. Ritter in zijn ambtskostuum van assistent-resident op Borneo.
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De gewezen adsistent-resident op Borneo schijnt ongeveer
f 20.000 uit 's lands kas genomen en verteerd te hebben. Dit
reeds oude deficit pleit niet veel voor de naauwkeurigheid,
waarmede de Heer Francis zijne kommissiën op Borneo waargenomen heeft. Ik vrees dat er niets van Ritter zal te halen zijn,
want hij bevindt zich thans wegens andere schulden in gijzeling.
De veronderstelling dat Ritter dit, voor die tijd, kolossale bedrag in
zijn eentje zou hebben 'verteerd', is niet erg waarschijnlijk. Het lijkt er
veel meer op dat hij mede aansprakelijk is voor het wanbeheer van zijn
voorgangers en de pakhuismeesters, op wie niet voldoende toezicht is
gehouden en voor wie Ritter verantwoordelijk wordt gesteld. Ook krijgt
men sterk de indruk dat het gouvernement nogal krenterig doet over
allerlei uitgaven die de ambtenaren voor de vervulling van hun taak
nodig achtten. Zo blijven bijvoorbeeld de geschenken die Ritter aanbiedt aan een inlandse vorst ter gelegenheid van de besnijdenis van
diens zoon, voor rekening van Ritter.
Ritter slaagt er niet in op voldoende wijze verantwoording af te leggen
voor de financiële chaos op West-Borneo, onder meer doordat hij de
boekhouding, die hij zou hebben meegenomen, niet wil (of kan) overleggen aan de Algemene Rekenkamer. Op 3 december 1835' 6 wordt
Ritter, te zamen met de gewezen vendumeester van Pontianak, Wermuth, ontslagen uit 's lands dienst. Terwijl een onderzoekscommissie
opdracht krijgt uit te zoeken welk bedrag Ritter precies aan het gouvernement schuldig is, krijgt Ritter nog een kans. Wanneer er in 1836 een
grote behoefte is aan ervaren civiele ambtenaren op de Westkust van
Sumatra en blijkt dat geen van de ambtenaren op wachtgeld er voor
voelt om naar Sumatra te worden uitgezonden, wordt Ritter op 31 oktober 1836 17 weer aangesteld. Hij wordt ter beschikking gesteld van de
resident van Sumatra's Westkust 'onder genot van een daggeld van
f 12,-'. In dit besluit wordt onder andere overwogen, dat 'van zijne
diensten aldaar afhankelijk zal zijn of hij weder in vasten dienst zal
kunnen worden geplaatst'. Blijkens de Almanak van Nederlandsch-Indië
van 1837 bevindt Ritter zich te Padang, van waaruit hij samen met
W.H.R. van Loon een reis naar Atjeh onderneemt op Z.M. koloniale
schoener Circe. Het verslag van deze reis publiceert Ritter korte tijd later
in het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië,' 8 voor zover bekend zijn allereerste publikatie.
Op 13 december 1837 19 neemt het gouvernement een besluit naar
aanleiding van het rapport van de commissie van de Algemene Rekenkamer, waarin wordt geconcludeerd dat Ritter en Wermuth 'door hun
ontrouwe handelingen met 's lands gelden als onwaardig zijn te beschouwen den lande verder te dienen'. Beiden worden bij dat besluit
definitief uit 's lands dienst ontslagen. 20 Op grond van een advies van
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de procureur-generaal bij het Hooggerechtshof wordt evenwel besloten
om Ritter en Wermuth niet strafrechtelijk te vervolgen, aangezien er
voor beiden 'verschonende termen' zijn. De resident van Sumatra's
Westkust wordt opgedragen om Ritter, die zich dan kennelijk nog op
Sumatra bevindt, onmiddellijk terug te sturen naar Java, om 'wegens
zijn debet aan den lande te worden vervolgd'. In de hieropvolgende
jaren volgt een eindeloos touwtrekken over de vraag welk bedrag Ritter
aan het land verschuldigd is. Aanvankelijk was dit bedrag door de
Algemene Rekenkamer becijferd op ruim f 24.000. Later wordt hiervan,
na diverse verzoekschriften van Ritter, af en toe een gedeelte kwijtgescholden. Niemand blijkt echter bij machte precies te achterhalen wat
er verschuldigd is. Uiteindelijk is het gouvernement de zaak beu. Ritter
wordt eind augustus 1843 in gijzeling genomen voor de resterende
schulden, mede om hem een lesje te leren,
minder [...] als een contrainte tot betaling zijner schulden,
waartoe hij als in eenen staat van kennelijk onvermogen nimmer zal kunnen geraken, - dan wel als eene boete en straf voor
pligtsverzuim, nalatigheid en schending van het in hem gestelde vertrouwen [...].2'
Na vele verzoeken van Ritter, onder andere verwijzend naar zijn gezondheid, wordt hij op 13 december 1843 22 uit de hechtenis ontslagen, onder
de verplichting om minstens f 50 per maand in 's lands kas te storten
als afbetaling van zijn schulden. Vrienden van Ritter23 hebben zich voor
dit bedrag garant gesteld.
Waarvan Ritter in deze moeilijke jaren heeft geleefd, is niet geheel
duidelijk. In het advies van de directeur van Financiën (noot 21) wordt
opgemerkt, dat Ritter
bereids voor die hechtenis jaren achtereen zonder middel van
bestaan heeft rondgezworven en zich en zijne kinderen van de
liefdadigheid van anderen heeft moeten onderhouden; al het
welk als eene gevoelige straf kan worden aangemerkt voor
iemand, die vroeger met de beste vooruitzigten zijne officiële
loopbaan betrad en vervolgde.
Het lijkt erop dat Ritter in deze jaren de kost probeert te verdienen
door te schrijven. Daarnaast zal hij vermoedelijk andere werkzaamheden hebben gedaan. Bij De Haan (1922: 170) vindt men in een voetnoot de opmerking, dat Ritter in 1845 te Batavia moest 'leven van het
zaakwaarnemersbaantje en het opstellen van rekesten'. Ritter heeft nog
wel geprobeerd weer in 's lands dienst te komen, maar hij was niet
meer welkom. Opmerkelijk is, dat Ritter over deze tragische episode
in zijn leven voor zover bekend niet heeft gepubliceerd. De problemen
t,
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waarin hij verwikkeld was met het gouvernement zijn, hoewel zeer
onoverzichtelijk en vermoedelijk nooit geheel uitgezocht, min of meer
te volgen op basis van de besluiten van het gouvernement uit die tijd,
die men kan vinden in het Algemeen Rijksarchief. Ritters visie op wat
er in West-Borneo gebeurd is, is helaas niet goed uit deze besluiten te
reconstrueren, aangezien de brieven en verzoekschriften van Ritter zich
vermoedelijk niet in een Nederlands archief bevinden.
Over zijn gezinsleven heeft Ritter in zijn geschriften vrijwel niets losgelaten. Er is een enkele verwijzing, in zeer algemene zin,24 naar zijn
'dierbaar kroost', maar geen enkele verwijzing naar zijn echtgenote.
Toch is Ritter getrouwd geweest in de tijd dat hij op Borneo verbleef,
en wel met een veel jongere Europese vrouw. Op 7 juli 1829 verschijnt
in de Javasche Courant de volgende advertentie:
Getrouwd te Sambas Westkust Borneo, op den 21 sten mei
1829, Wilhelm Leonard Ritter, waarnemend assistent -resident
te Sambas en Laurence Catarina Braband.
Op grond van latere advertenties waarin Ritters echtgenote en/of haar
familie voorkomen, is vermoedelijk de meest gebruikelijke schrijfwijze
van haar naam: Catharina Laurence de Brabant. Zij is geboren in september 1812 te Luik als dochter van Jean Joseph Ambroise de Brabant en
Isabella Josephine de Reijniac. Haar vader is een officier, geboren in
1787 te Luik, die in 1824 vanuit Oostende wordt uitgezonden naar Java
en daar als kapitein bij de 19e Afdeling Nationale Infanterie tot zijn
dood op 30 september 1832 in Semarang verblijft. Het is opmerkelijk
dat Ritter in een tijd waarin slechts weinig huwbare dames van Europese afkomst in Indië verblijven, uitgerekend in Sambas met deze zestienjarige Luikse huwt. Dit bevreemdt te meer, aangezien de familie
De Brabant rooms-katholiek is - Ritter is van Evangelisch-Lutherse
huize25 - en waarschijnlijk tot een sociaal hogere laag behoort, al mag
men niet vergeten dat Ritter in 1829, gezien zijn carrière tot dan toe,
vermoedelijk als veelbelovend kon gelden. Hoe Ritter zijn vrouw heeft
ontmoet, is niet te achterhalen. Misschien zou het kunnen zijn dat Ritter
in het voorjaar van 1829 in Batavia is geweest. Kort voor zijn huwelijk
duikt hij op als een van de werkende leden van het Genootschap van
Waterloo dat in Batavia bestond. 26 Ook zijn schoonvader had gevochten
bij Waterloo, zodat het niet ondenkbaar is dat Ritter door dit genootschap hem, en daardoor diens dochter, heeft leren kennen.
Het huwelijk van Ritter heeft niet veel langer dan vijf jaar geduurd.
Zijn echtgenote bevalt in 1830, 1832, 1833 en 1834 van vier kinderen.
Kort na de geboorte van haar laatste kind overlijdt zij op 8 september
1834 te Pontianak,
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De enige foto die van W.L. Ritter bekend is. Op de foto staat vermeld: 'Batavia
le 6 mars 1856 Souvenir d'amitié de Van Kinsbergen'. Vermoedelijk heeft Ritter
deze foto op zijn 57e verjaardag gekregen van de fotograaf I. van Kinsbergen.
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oud nog geen 22 jaar, 8 dagen na het overlijden van haar jongste
dochtertje [...], nalatende haar echtgenoot, genaamd W.L. Ritter, benevens twee zeer jonge kinderen.27
De twee kinderen die dan nog in leven zijn, zijn Joseph Emanuel
Wilhelm (geboren 4 augustus 1833) en een van zijn dochters, vermoedelijk Karolina Josephina Wilhelmina Laurence (geboren 12 april
1830).28 29
Hoewel Ritter slechts kort gehuwd is geweest, heeft hij toch zijn
verdere leven contact onderhouden met zijn schoonfamilie. Dit blijkt
onder andere uit het feit dat een jongere broer van zijn echtgenote,
Désiré Lambert de Brabant, de latere generaal-majoor van het KNIL,
in 1852 tot een van de intekenaren behoort bij het door Ritter en L.J.A.
Tollens opgerichte literaire tijdschrift Biring-Lala. 3 ° Bovendien, wanneer
Ritters schoonmoeder in 1856 in Maastricht overlijdt, 31 verschijnt in de
Javasche Courant een rouwadvertentie met de namen van Ritter en zijn
zwager Désiré Lambert de Brabant.
Uit de periode tussen 1843 en 1852, het jaar waarin hij samen met
Tollens de redactie van de Java-Bode op zich neemt, is weinig over Ritter
bekend. Zijn werkzaamheden, onder andere als schrijver en vertaler,
kunnen echter niet voorkomen dat Ritter achtervolgd blijft door schuldeisers. In de Javasche Courant van 4 en 7 juni 1851 treft men advertenties
aan waarin de openbare verkoop wordt aangekondigd ten behoeve van
een aantal schuldeisers en ten laste van W.L. Ritter, 'particulier', van
in beslag genomen roerend goederen, zoals: 'een wagen, bendie, wagenpaarden, meubilair, en het geen verder te voorschijn zal worden gebragt'. Overigens blijkt uit die advertentie dat Ritter op dat moment
woonachtig is in de Gang-Secretarie, een 'gang' tussen het Koningsplein
en Rijswijk, vlak naast het toenmalige paleis van de gouverneur-generaal. Vanaf 1852 kent Ritter nog een aantal vruchtbare jaren als journalist
en schrijver. Naast zijn werk voor de Java-Bode, richt hij samen met
Tollens het letterkundig tijdschrift Biring-Lala op. Daarnaast publiceert
hij nog min of meer regelmatig in Warnasari. Niet onvermeld mag blijven
dat een aantal van zijn verhalen zijn gebruikt als tekst bij de lithografieën van Ernest Hardouin in het prestigieus uitgegeven, en voor die
tijd kostbare boek Java: Toneelen uit het Leeven. Karakterschetsen en Kleederdragten van Java's Bewoners. 32 Uit deze tijd stamt ook de enige foto die
van Ritter bekend is, 33 waarop de volgende tekst voorkomt: 'Batavia le
6 mars 1856 Souvenir d'amitié de Van Kinsbergen'. Vermoedelijk heeft
Ritter deze foto op zijn 57e verjaardag gekregen van de kleurrijke Isidore
van Kinsbergen, een bekende fotograaf en toneeldecorateur uit die
dagen in Batavia.34
In 1858 treedt Ritter vrijwillig terug als redacteur van de Java-Bode,
vermoedelijk na onenigheid met zijn mederedacteur Tollens (Sol, 1989:
46). Het kan zijn dat Ritters zoon Joseph, die in 1858 wordt benoemd
v
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tot klerk op f 200 per maand, 35 mede in het onderhoud van zijn vader
voorziet, maar de financiële problemen voor Ritter zijn nog niet ten
einde. In 1859 wordt hem door het gouvernement een 'onderstand'
toegekend van f 45 per maand, welk besluit in mei 1860 met een jaar
wordt verlengd. 36 Ritter publiceert niet meer en het wordt stil om hem
heen. Uit zijn gedichten kan men opmaken dat een zekere heimwee
hem niet vreemd is ('De zucht wordt nooit verdoofd naar 's levens
bakermat.'37) en dat verklaart misschien waarom hij besluit naar Nederland terug te keren. Het is in elk geval aannemelijk dat hij al die jaren
contact heeft onderhouden met zijn twee, nog levende broers in Nederland. 38 Op 16 juli 1860 vertrekt Ritter met het clipperfregat Medea vanuit
Batavia naar Nederland, waar hij op 27 oktober van dat jaar aankomt
op de rede van Texel, op twee dagen na precies 45 jaren nadat hij vanaf
die plek naar Indië was uitgezeild. Op 1 november 1860 is Ritter terug
in Haarlem en bezoekt hij wenend het graf van zijn ouders. 39 Ritter
publiceert in Nederland nog een gedicht en twee bundelingen van zijn
oude verhalen.40 Van deze laatste periode van zijn leven is niet meer
bekend, dan dat hij overlijdt, op 13 februari 1862, in een huis aan het
tegenwoordige Houtplein in Haarlem.41
Het is opmerkelijk dat Ritter, die in zijn verhalen zelden alleen de
fantasie liet spreken maar bijna altijd wel als kern eigen ervaringen of
historische gebeurtenissen koos, nooit ingegaan is op de tragische kanten v an zijn leven. De aanvankelijk succesrijke civiele ambtenaar die
in een onuitwarbaar financieel schandaal verwikkeld raakt, dat zijn
verdere carrière als ambtenaar onmogelijk maakt, is door hem niet in
zijn verhalen verwerkt. Dit maakt het moeilijk om te beoordelen of
Ritter al dan niet te goeder trouw is geweest tijdens het ondoorzichtige
bestuur op West-Borneo. Ook het feit dat hij zijn vrouw al vroeg heeft
verloren en met jonge kinderen in behoeftige omstandigheden achterbleef, is iets waarover hij niet schreef. Vermoedelijk ging zijn vrouw
en haar familie hem aan het hart, getuige de vele Fr an se voornamen
van zijn nakomelingen die vrijwel zeker aan zijn schoonfamilie zijn
ontleend. Er gaat in de familie van Ritter een verhaal, 42 dat Ritter op
een dag zou zijn thuisgekomen met zoveel geld dat hij daarvoor een
wagentje nodig had. Het zou kunnen duiden op een of andere vorm
v an rehabilitatie van Ritter, maar geen enkel document geeft steun aan
dit verhaal. Misschien kunnen archieven in Jakarta opheldering geven
over de vraag of Ritters turbulente jaren op Borneo een duidelijke
ontknoping hebben gekend. Voor de lezer v an Ritters werk is dit niet
zo belangrijk. Voor hem of haar geldt slechts dat zonder het debacle in
Borneo het oeuvre v an Ritter vermoedelijk niet geschreven zou zijn.
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Noten
1 Later worden de Nederlandse voornamen Hendrik Christiaan aangenomen.
2 In het gemeentearchief van Haarlem treft men in het Register van de ingekomen en vertrokken personen een akte van borgtocht aan d.d. 9 maart 1790
betreffende 'Henricus Christiaan Ridder'.
3 Gedoopt 5 februari 1768.
4 Na vernummering is dit het huidige pand Grote Houtstraat 79, waar nu
een kleine boekhandel is gevestigd. Uit de gegevens van de burgerlijke
stand bij het huwelijk van Ritters oudere broer Izaak Johannes op 26 maart
1823, blijkt de vader van Ritter nog steeds winkelier te zijn, woonachtig
in de Grote Houtstraat, wellicht hetzelfde pand als in het registre civique genoemd.
5 In het Stamboek van Officieren wordt als geboortedatum 9 maart 1797 vermeld. Misschien had Ritter er belang bij zich bij de aanmelding ouder
voor te doen dan hij was.
6 Door de opvarenden werd het schip ook wel het drijvend rasphuis genoemd.
7 NTI, jrg. 2 (1839) II, 509-539. Dit verhaal is ook opgenomen in Ritter
(1843), 74-102, onder de titel 'Hendrik H ...... d'.
8 Ritter (1845).
9 Doordat bij Nieuwenhuys (1978: 127), die deze passage ook citeert, de
tussenzin 'baard à la jeune France' ontbreekt, kan ten onrechte de indruk
ontstaan dat Ritter al op jonge leeftijd kaal was. Een enkele centimeters
groot schilderijtje uit zijn tijd op Borneo laat evenwel zien dat hij over een
forse haardos beschikte.
10 De hoofdpersoon in dit verhaal, met wie de dokter (= Ritter) op stap gaat
en die later aan de drank raakt en een jammerlijk einde vindt, zou gebaseerd
kunnen zijn op Hendrik Haidland (of Heijtland), een officier die op 26 augustus 1819 in het hospitaal van Weltevreden is overleden en die op hetzelfde schip als Ritter in 1815 vanuit Nederland is vertrokken.
11 Ritter (1861b), 270-280, Deel I.
12 Resolutie van 17 juli 1823, no. 5. ARA; Ministerie van Koloniën 18141849: 2471. Ook alle volgende verwijzingen naar het ARA betreffen het
archief van het Ministerie van Koloniën 1814-1849.
13 Res. 30 april 1834, no. 8. ARA: 2851.
14 Res. 27 oktober 1834, no. 2. ARA: 2853.
15 Westendorp Boerma (1956: 229).
16 Res. 3 december 1835, no. 4. ARA: 2857.
17 Res. 31 oktober 1836, no. 30. ARA: 2565.
18 NTI, jrg. 1 (1838) II, 454-456; jrg. 2, I, 1-27; 67-90. Overigens is er ook
een uitgebreidere en geheime versie van dit verslag (Sol, 1989: 17).
19 Res. 13 december 1837, no. 17. ARA: 2577.
20 Bij deze resolutie wordt de resolutie van 3 december 1835 (noot 16) bevestigd en het besluit om Ritter een functie op Sumatra te geven ongedaan gemaakt.
21 Uit het advies van de directeur van Financiën d.d. 29 november 1843,
vermeld in de resolutie van 13 december 1843, no. 39. ARA: 2652.
22 Res. 13 december 1843, no. 39. ARA: 2652.
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23 In de in noot 22 genoemde resolutie is sprake van een brief van C. van
Haastert, officier van gezondheid lste klasse, van deze strekking.
24 Ritter (1861a), 9.
25 Ritter blijft Evangelisch-Luthers. In 1853 kan hij zich nog druk maken
over het voorgenomen samengaan van de Evangelisch-Lutherse kerk en
de Hervormde kerk in Batavia (Ritter, 1853).
26 Javasche Courant, 9 juni 1829.
27 Overzicht fiches familieadvertenties in de Javasche Courant (1810-1875),
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag.
28 Op 24 oktober 1831 en 4 augustus 1834 zijn twee dochters van Ritter
geboren. De laatste sterft kort na de geboorte. De eerste, Laurencia Isabelle
Elisabeth Leonarda, is vermoedelijk het niet met naam genoemde dochtertje dat op 20 mei 1832 op Borneo is overleden.
29 Het is niet uitgesloten dat Ritter, buiten dit huwelijk, meer kinderen heeft
gehad. Zo wordt bijvoorbeeld in de Almanak van Nederlandsch-Indië 1838
(p. 252) de geboorte vermeld van Charlotte Wilhelmina Ritter op 29 juli
1837 te Padang. Het is zeer wel mogelijk dat Ritter zich al eind 1836 in
Padang bevond. Van twee andere personen waarvan de voornamen sterk
aan Ritter en diens vader doen denken, namelijk Hendrik Wilhelm Lodewijk Johan Ritter (geb. circa 1830) en Hendrik Wilhelm Leonard Johan
Ritter (geb. 1849 te Pontianak), zijn verder geen aanwijzingen dat zij kinderen van Ritter zouden zijn.
30 Zie Naamlijst van inteekenaren; Biring-Lala 1852 (II), XII.
31 Op 7 april 1856. Zij was hertrouwd met Fleury Clement Gilly de Montela,
een schilderachtige gepensioneerde majoor van het KNIL van Franse afkomst, over wiens avontuurlijke belevenissen uitgebreid verslag wordt
gedaan in De Navorscher 1912, 1913 en 1914.
32 Ritter (1855). Zie voor bijzonderheden over dit boek en zijn vele gewijzigde
herdrukken: Bastin & Brommer (1979).
33 Met dank aan mevr. N. Hagen, wier echtgenoot, een achterkleinzoon van
Ritter, dit portret altijd met zorg heeft bewaard.
34 Nieuwenhuys (1978), 287-288, 598.
35 Op het kantoor van de assistent-resident van het Westerkwartier der Ommelanden van Batavia.
36 Stamboek Oost-Indische Ambtenaren, deel C. folio 350 (ARA).
37 Ritter (1861a), 9.
38 De lijst van intekenaren van het tijdschrift Biring-Lala telt vier Nederlandse
abonnees, een van die vier is J.J. Ritter te Amsterdam, een oudere broer
van Ritter. Overigens zijn er aanwijzingen dat Ritter vanuit Indië zijn vader
in Haarlem tot diens dood ondersteunde (res. 11 maart 1831, no. 3. ARA:
788).
39 Ritter (1861a), 9.
40 Ritter (1861a; 1861b; 1861c).
41 In een huis aan 'het Plein, buiten wijk 3, no. 151'. De datum van overlijden
die bij Du Perron (1959) en in het NNBW (Molhuysen, 1937) wordt vermeld,
is niet juist.
42 Opgetekend uit de mond van een achterkleindochter, die dit verhaal hoorde
van haar overgrootmoeder, die Ritter zelf nog gekend heeft.
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blz.
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Vervoort, T., Moord onder de mantel der liefde. Utrecht enz., Bruna, 1974. 191 blz.
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en Willemsoord; tekn. van Y. Huigen-Verschuur. Steenwijk, Hovens Gréve,
1975. 143 blz.
Kompaan, K., Zeegang 9; behorende bij de serie 'Het kopstuk Hilbert', 'Volle
kracht vooruit' van K. Norel. Zwolle, La Rivière S' Voorhoeve, [1976]. 225 blz.
Ferguson, M. [= M.D. Ferguson-Wigerink], Zeven straten en een park. 's-Gravenhage, Leopold, 1977. 104 blz., afbn.
Bastet, F.L., Een zuil in de mist; van en over Louis Couperus. Amsterdam, Querido,
1980. 274 blz., afbn.
Trommel, H.J., Verhalen van tempo doeloe; van vroeger tijd; met ills. van M.
Kooimans-Roukens. Steenwijk, Hovens Gréve, 1980. 64 blz.
Anders, A. van, Rapport van de secretarisvogel. Amsterdam, Querido, 1981. 164 blz.
Tulner, H.J., Reis alleen; memoires van een homofiele arts. Amsterdam, Tiebosch,
1981. 240 blz., afbn.
Eyk-van Velzen, T. van, Vrouwen op Sumatra achter Japans prikkeldraad; dagboek
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156 blz., afbn.
Lewis, M., Maan over Kampili; kampgedichten. Breda, De Ster, 1983. 67 blz.
Duzee, L., De schorpioen; naar een film van Ben Verbong. Amsterdam, Sijthoff,
1984. 139 blz.
Kerkhof, F., Duizend dagen. Helmond, Van Stiphorst, 1984. 511 blz.
Zwarte Beertjes crime jaarboek 2; onder red. van M. Hirs. Utrecht, Bruna, 1984.
235 blz. Hierin: 'Orang Moko'; door P. ten Hoopen.
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Bloemendaal, A., Distanza. Amsterdam enz., Rap. 80 blz.
Bruggen, Carry van [ps. van C.L. Pit-de Haan], Een documentatie; samengest. en
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Regensburg-Burck, P., Teunisbloem en melati; tanka. Amsterdam, De Beuk. 36 blz.
Reve, G., Brieven aan geschoolde arbeiders. Utrecht enz., Veen. 150 blz.
Rossum, G.M. van, Het vreemde leger. Z.pl. en uitg. 144 blz.
Sahetapy, A., Alnasah. Amsterdam, De Populier. 50 blz.
Schfer, R., Terug naar Fukuoka 14; krijgsgevangene in Nagasaki. Amsterdam,
Mets. 179 blz.
Visker, D.A., Totok in Tjimahi. 's-Gravenhage, Moesson. 127 blz.
Vondel, J. van den, Het lof der zee-vaert; uitg. met inl., vert. en commentaar door
H. de Haan; met 45 ills. Uitgeest, Nehalennia. 156 blz.
Vredenburch, H.F.L.K. van, Den Haag antwoordt niet; herinneringen van —. Leiden,
Nijhoff. XIV, 618 blz., afbn.
Wolterson, J.F., Darimana, kemana? Vanwaar, waarheen? 's-Gravenhage, Moesson. 239 blz.
Zikken, A. [= A. Postema-Zikken], Een tijger op je stoep. 's-Gravenhage, Nijgh £r
Van Ditmar. 143 blz.
Zuidinga, R.H., Droomeiland Java; verhalen uit de verte; samengest. en ingel.
door —. Amsterdam, Nijhoff. 134 blz.
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Alberts, A., Inleiding tot de kennis van de ambtenaar. Amsterdam, Van Oorschot.
128 blz.
•
Andriesse, P., De geur van de durian. Amsterdam, Bakker. 239 blz.
Berg, W. van den, en P. [A.W.] van Zonneveld, Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw; twaalf verkenningen; onder red. van -. Utrecht, HES. 296 blz.
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Amsterdam, Van Oorschot. 60 blz., prt.
Bloem, M., Brieven van Souad. Haarlem, In de Knipscheer. 97 blz.
Boomsma, G., De idioot van de geschiedenis. Haarlem, In de Knipscheer. 149 blz.
Boosaardig; oorspronkelijke griezelverhalen door R. Rubenstein, H. Heeresma,
H. Plomp e.a. Amsterdam, Sijthoff. 223 blz.
Brokken, J., De zee van vroeger. Amsterdam, De Arbeiderspers. 170 blz.
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Dubois, P.H., De angst van Belisarius. 's-Gravenhage, Nijgh S' Van Ditmar. 188 blz.
Dumpel, R.W., Een blijvende herinnering. [Z.pl. en uitg.]. 74 blz.
Er is niets poëtischer dan de waarheid; schrijvers over Multatuli. Amsterdam, Contact. 154 blz.
Gilbertsz, V., Ambon, daar hebben wij gewoond. 's-Gravenhage, Moesson. 367 blz.
Graaff, A.P. de, De heren worden bedankt; met het vergeten leger in Indië, 19491950. Franeker, Weever. 174 blz.
Graeff, A.C.D. de, Voor U persoonlijk; brieven van - aan J.P. van Limburg Stirum;
uitg. door W.J.M. Klaassen. 's-Gravenhage, Nederlands Historisch Genootschap. VIII, 175 blz., afbn.
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Hulsbus, J., En de zon werd rood; de ondergang van Nederlands Indië en de hel
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Rousseeuw, B., Twee heren; over E. du Perron en Willem Elsschot. Antwerpen,
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De neef van Busker Huet:
dr. J. l'Ange Huet (1840-1924)
OLF PRAAMSTRA

De tragische hoofdpersoon in de roman De Stille Kracht van Louis Couperus is de resident Van Oudijck, iemand met hart voor het volk, strikt
en rechtschapen, maar tegelijkertijd een vreemdeling in het land waarmee hij zich verbonden voelt. Getroffen door een reeks van tegenslagen
en slachtoffer van bovennatuurlijke verschijnselen waarvoor hij geen
bevredigende verklaring kan vinden, verliest hij al zijn zekerheden.
Hij breekt zijn loopbaan af en trekt zich terug in het binnenland van
Java, waar hij zijn laatste jaren doorbrengt in een kamponghuisje met
een Soendanese huishoudster. Naar Nederland wil hij niet meer terug;
met de Europese samenleving in Nederlands-Indië wil hij zo min mogelijk te maken hebben. Voor de buitenwereld is hij een 'verloren Europeaan' geworden.
Dat zo'n verhaal niet verzonnen hoeft te zijn, leert het leven van dr.
Josué l'Ange Huet, een Indisch journalist en planter, die zich evenals
Van Oudijck, als gevolg van een aaneenschakeling van teleurstellingen,
heeft teruggetrokken uit de Europese samenleving en zijn laatste jaren
in bijna volkomen afzondering heeft doorgebracht op een erfpachtsperceel in Bantam.
Het is altijd moeilijk vat te krijgen op mensen die zo'n teruggetrokken
leven leiden. Maar op grond van archiefstukken en berichten in Indische en Nederlandse kranten, en dankzij enkele pas onlangs teruggevonden brieven kan hier het leven van l'Ange Huet, in elk geval de
hoofdtrekken, beschreven worden.
Josué l'Ange Huet maakte deel uit van de familie Huet. Het Nederland's
Patriciaat onderscheidt in die familie vier takken. De tak Huet zelf en
de afsplitsingen ervan: Busken Huet, Gallandat Huet en l'Ange Huet.'
Van deze vier takken is de tweede de bekendste: door Conrad Busken
Huet is die een blijvende naam geworden in de Nederlandse cultuurgeschiedenis. De laatste en jongste tak, die van l'Ange Huet, is ongetwijfeld het merkwaardigst, al was het maar omdat hij niet meer dan één
persoon telt: de op 3 november 1840 geboren Josué, die in de wandeling
Joost werd genoemd.
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J. l'Ange Huet (1840-1924) (uit: Schrijversprentenboek nr. 25).
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Joost werd geboren in Haarlem, waar zijn vader zijdefabrikant was.
De naam 1'Ange dankt hij aan zijn grootmoeder, als enige van het gezin
kreeg hij die naam aan zijn achternaam toegevoegd. Hij was een volle
neef van Conrad Busken Huet, en beide neven hebben elkaar goed
gekend. Toen Joost tien jaar was, werd Busken Huet bevestigd als
predikant van de Waalse gemeente te Haarlem. Vanaf die tijd zag Joost
zijn oudere neef geregeld: 's zondags als hij preekte van de kansel, door
de week op catechisatie en dikwijls ook buiten functie, bij hem thuis,
als Busken Huet een bezoek bracht aan zijn ouders.
Misschien was het wel uit bewondering voor zijn neef, dat 1'Ange
Huet besloot ook theologie te gaan studeren; al had hij voor die keuze
dit voorbeeld niet nodig, want, schreef Busken Huet later, men struikelde in de familie Huet over de predikanten. 2 Op 28 juni 1859 schreef
l'Ange Huet zich in als student aan de universiteit van Leiden. Zeven
jaar later voltooide hij zijn studie met een proefschrift over De methode
der positieve philosophie volgens Aug. Comte (Leiden 1866). Het is eerder een
filosofisch dan een theologisch proefschrift, dat tegelijkertijd duidelijk
maakt dat l'Ange Huet een aanhanger was van de moderne theologie,
een godsdienstige stroming in Nederland die zich kritisch opstelde ten
aanzien van de bijbel, de kerk en de kerkelijke dogma's. Door zich bij
die richting aan te sluiten maakte l'Ange Huet het er zich niet gemakkelijker op om ergens een plaats te krijgen als predikant.' Bovendien had
hij zijn naam niet mee. Door toedoen van zijn neef was de naam Huet
berucht in kerkelijke kringen in Nederland. In 1862 had de laatste min
of meer gedwongen ontslag genomen als predikant en was vervolgens
aan een niet minder geruchtmakende carrière begonnen als journalist
bij de Opregte Haarlemsche Courant en literair criticus van De Gids.
L'Ange Huet heeft nog wel geprobeerd, nog vóór hij zijn proefschrift
geschreven had, om een gemeente te vinden, maar echt van harte ging
het niet. 'Mama', schrijft hij aan W.C.H. Staring, 'heeft mij verteld, dat
U in Barchem nogal relaties had', en nu daar een plaats lijkt vrij te
komen, vraagt hij Staring of die hem wil helpen bij een mogelijk beroep
naar die gemeente. Zo'n kans kon hij niet laten lopen. 4 Overtuigend
klinkt het niet, en is het ook niet. L'Ange Huet is nooit predikant
geworden, maar heeft - misschien wel weer naar het voorbeeld van
zijn neef - zijn heil gezocht in de journalistiek.
Vanaf het begin heeft Busken Huet zijn best gedaan om l'Ange Huet
als journalist aan werk te helpen. Als hijzelf in 1865 gevraagd wordt
om redacteur van het literaire tijdschrift Nederland te worden, maar dat
blad voor zichzelf te min vindt - 'dat prul der prullen', zoals hij aan
E.J. Potgieter schrijft -, beveelt hij l'Ange Huet aan, voor wie dit tijdschrift een goede leerschool zou zijn.' Hij is, schrijft Busken Huet aan
de uitgever, 'nog jong en ongeoefend', maar 'iemand van grondige
studie en van een uitmuntend karakter' die zich graag 'met hart en ziel
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aan Nederland' zou wijden. 6 Maar de uitgever voelt er niets voor om
deze tweede keus Huet in dienst te nemen.
Twee jaar later heeft Busken Huet meer succes. Zelf is hij dan redacteur
van de Java-Bode geworden, terwijl l'Ange Huet zich intussen als medewerker aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant geoefend heeft in de journalistiek. Enthousiast over hem is Busken Huet niet. 'Zijn werk is goed
en degelijk', schrijft hij aan Potgieter, 'maar de vorm laat te wenschen
over.'' Maar al is Huet niet onder de indruk van de kwaliteit van zijn
werk, toch wil hij hem graag verder helpen, en hij slaagt erin hem als
medewerker aan de Java-Bode te verbinden. Na een half jaar lang v an uit
Rotterdam op proef overzichten van het Nederlandse nieuws te hebben
gestuurd, wordt l'Ange Huet op aandringen van zijn neef met ingang
v an 1 januari 1869 de nieuwe 'Haagsche korrespondent'. De oude 'korrespondent', Gerard Keller, die op dat moment al vijftien jaar lang het
Haagse nieuws voor de Java-Bode heeft verzorgd, wordt zonder omhaal
ontslagen: voor hem is er geen plaats meer. Het duurde even voordat
men er in Nederland achter kwam, dat Busken Huet een bekend en
gewaardeerd journalist als Gerard Keller 8 ontslagen had om zijn neef
in diens plaats te benoemen - naar gebruik v an die tijd werden stukken
in de krant in de regel niet ondertekend -, maar zodra het nieuws naar
buiten kwam, werd er in de pers gesuggereerd dat hier sprake was van
vriendjespolitiek. Dat is ook zo. Maar Busken Huet ontkent het. Hij
geeft twee redenen Noor Kellers ontslag: in de eerste plaats woonde
Keller niet in Den Haag, maar in Arnhem - en dat kon niet voor een
goede Haagse correspondent; in de tweede plaats was Keller liberaal,
terwijl Busken Huet de Java-Bode juist in conservatieve richting dirigeerde. 9 Voor beide argumenten valt wel wat te zeggen, alleen klinken ze
in dit geval weinig overtuigend, omdat l'Ange Huet evenmin als Keller
in Den Haag woonde en evenals zijn voorganger in politiek opzicht
liberaal was. Het eerste bezwaar verviel, toen l'Ange Huet in april in
1869 naar Den Haag verhuisde, waar hij redacteur buitenland werd
v an het nieuwe dagblad Het Vaderland.'° Daardoor evenwel werd het
verschil in politiek tussen beide neven des te opvallender. Het Vaderland
was uitgesproken liberaal en het viel moeilijk om als redacteur v an die
krant mee te werken aan de conservatieve Java-Bode. In september dat
jaar gingen er al geruchten dat l'Ange Huet zijn medewerking aan de
Java-Bode zou opzeggen."
L'Ange Huet evenwel voelde daar niets voor. Pas toen zijn positie in
het openbaar ter discussie werd gesteld en men hem verweet zijn politieke overtuiging voor een paar honderd gulden per jaar - zo'n correspondentschap bracht ongeveer f 500,- per jaar op 12 - te verloochenen,
besloot hij zijn medewerking te beëindigen. Op 1 augustus 1870 liet
hij door middel v an een ingezonden brief in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant weten, dat hij zijn correspondentschap aan de Java-Bode had
opgezegd. Als reden gaf hij op, dat Busken Huet te veel in zijn stukken
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veranderde. 13 De werkelijke reden echter was, zo blijkt uit de correspondentie tussen hen beiden, dat l'Ange Huet het buitengewoon vervelend
vond om zo te kijk te staan."
Overigens had l'Ange Huet wel gelijk, toen hij schreef dat Busken
Huet in zijn stukken schrapte en wijzigde. Alleen ging het hier in
hoofdzaak om stilistische verbeteringen, waartegen hij zich tot dan toe
nooit had verzet. 15 In de ogen van Busken Huet bleef l'Ange Huet een
matig journalist. Hij verwachtte ook niet, schreef hij aan Potgieter, die
er net zo over dacht, dat Het Vaderland het ver zou brengen, zolang het
een beroep moest doen op krachten als die van zijn neef.16
Toch heeft l'Ange Huet het nog tot 1873 bij Het Vaderland volgehouden.
Dat jaar verliet hij, gedwongen of vrijwillig, de redactie en begon aan
een nieuwe carrière in de handel. Ditmaal was het een andere neef.
Theodore Huet (1834-1882), werkzaam in de kledingindustrie in Manchester, die hem aan werk hielp. Twee jaar lang is l'Ange Huet in die
branche werkzaam geweest. Totdat in juni 1875, tijdens de grote Manchester crash, het bedrijf van zijn neef failliet ging en hij weer op straat
stond."
Juist op dat moment zat Busken Huet in Batavia verlegen om een
nieuwe redacteur voor zijn Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie. Na
viereneenhalf jaar met toenemend succes bij de Java-Bode te hebben
gewerkt, had Huet in 1873 een eigen dagblad gesticht. Nu, twee jaar
later, wilde hij graag repatriëren, maar omdat hij niemand kon vinden
die de krant voor een redelijke prijs van hem wilde overnemen, zocht
hij een redacteur die hem kon vervangen. 18 Die vond hij in zijn neef.
Niet omdat hij nu opeens van mening was, dat l'Ange Huet wel een
bekwaam journalist was, maar omdat hij geen geschikter iemand kon
vinden, 19 en zeker geen ervaren journalist die goedkoper was. Zelf was
Busken Huet indertijd bij de Java-Bode begonnen op een salaris van
f 1000,- per maand, een inkomen dat later was gestegen tot ongeveer
f 2000,- per maand;20 l'Ange Huet moest het doen met f 600,- per
maand.2'
Op 8 januari 1876 kwam l'Ange Huet in Batavia aan. Tijd om te
acclimatiseren kreeg hij nauwelijks; op 12 januari verscheen zijn eerste
artikel. Vanaf dat moment nam hij de leiding v an Busken Huet over.
Nog twee maanden hield de laatste toezicht; daarna liet hij hem achter
als hoofd v an de firma en redacteur van de krant. Op 10 maart verliet
Busken Huet met zijn gezin Batavia en vestigde zich een paar maanden
later in Parijs.22
L'Ange Huet heeft hard moeten werken voor zijn f 600,- per maand.
Hij was procuratiehouder van de firma, wat betekende dat hij in Indië
verantwoordelijk was voor de financiële administratie, en als redacteur
van de krant moest hij ervoor zorgen dat die op tijd verscheen en dat
er ook wat in stond. Vanaf 1 maart 1877 kwam daar nog bij het schrijven
van de 'Europesche Kroniek', een Zaterdagse rubriek met cultureel
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De voorpagina van het Algemeen Dagblad van Nederlandsch-Indie van 22 september
1886 met het verslag van l'Ange Huet over het leven in de gevangenis.
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nieuws uit Europa. Uit de laatste met de mail aangekomen Nederlandse
en buitenlandse kranten en tijdschriften werd het belangrijkste nieuws
op dit gebied verzameld. Tot 1 maart had G.A.L. Troger onder het pseudoniem Rombertus Lynslager die rubriek verzorgd; op verzoek van
Busken Huet werd l'Ange Huet, onder het pseudoniem Erasmus, de
nieuwe chroniqueur. Hij kreeg er f 100,- per maand extra voor.23
Ideaal waren de omstandigheden voor l'Ange Huet niet. Hij stond te
boek als enig redacteur van het blad en was, zoals hij nog zou merken,
in die functie ook wettelijk aansprakelijk voor wat er in de krant verscheen. Maar vanuit Parijs hield Busken Huet zo'n sterke greep op het
blad en publiceerde hij zoveel bijdragen - hoofdartikelen, 'Europesche
Brieven', 'Parijsche Brieven' en een enorme reeks literaire kritieken en
essays -, dat het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie altijd zijn krant
is gebleven. In een advertentie in de krant van 30 november 1882 wordt
Busken Huet genoemd als redacteur te Parijs en l'Ange Huet als redacteur te Batavia. Het is een soort van gedeeld hoofdredacteurschap, waarmee l'Ange Huet had ingestemd, 24 maar dat hem weinig vrijheid liet.
Wel mocht hij in zijn eigen artikelen gematigd liberale ideeën verkondigen, maar hij was verplicht om alles wat zijn Parijse mederedacteur
schreef ongewijzigd te plaatsen. 25 Die verplichting is hem lelijk opgebroken. In het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie van 27 november
1885 publiceerde Busken Huet een 'Europesche Brief', waarin hij zich
in zulke denigrerende woorden over het koningshuis uitliet, dat l'Ange
Huet voor de rechter moest verschijnen. En hoewel tijdens de rechtszitting overtuigend werd aangetoond, dat niet de Bataviase redacteur,
maar zijn Parijse neef de schrijver was van de brief, werd de eerste
niettemin als verantwoordelijk redacteur tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld; een straf die in hoger beroep werd teruggebracht tot
één maand.26
Van 19 augustus tot 19 september 1886 heeft l'Ange Huet die straf
uitgezeten in 's Lands gev an genis te Weltevreden; dezelfde gevangenis
waar een paar maanden later, van 10 januari tot 10 februari 1887, P.A.
Daum, eveneens wegens een drukpersdelict, een ma an d zou doorbrengen. 27 Daum heeft over zijn verblijf in de gevangenis nooit iets willen
loslaten, maar l'Ange Huet heeft onmiddellijk na zijn vrijlating in de
krant een verslag gepubliceerd over het dagelijks leven in deze gevangenis. Nu had l'Ange Huet ook wel meer reden dan Daum om zo'n artikel
te schrijven. Daum immers kon in de gev an genis zijn werk als redacteur
van het Bataviaasch Nieuwsblad vrijwel ongestoord voortzetten. De straf
van l'Ange Huet was heel wat zwaarder. Het was hem uitdrukkelijk
verboden om gedurende deze maand ook maar iets voor de krant te
schrijven. Hij mocht geen enkel bericht versturen, dat voor een dagblad
bestemd kon zijn. Bovendien was hij verplicht om acht uur per dag
met de andere gevangenen gedwongen arbeid te verrichten.28
Achteraf vonden de autoriteiten dat fie straf voor l'Ange Huet wel
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wat te zwaar was geweest. Het is de reden dat die van Daum zoveel
lichter uitvie1. 29 L'Ange Huet heeft dus, zoals zo vaak in zijn leven,
gewoon pech gehad. Toch lijkt hij er niet door aangeslagen. Zijn verslag
over het leven in de gevangenis is mild en laconiek van toon. De enige
echte klacht die hij heeft, is dat de acht uur gedwongen arbeid vaak zo
nutteloos is. 's Morgens van zeven tot twaalf en 's middags van twee
tot vijf uur zaten de gevangenen in een werrkplaats boeken in te naaien.
Maar bij gebrek aan voldoende nieuw drukwerk liet men ze ook oude
regeringsreglementen innaaien, die eigenlijk bestemd waren voor het
oud papier. Voor 't overige lijkt l'Ange Huet verrast door het comfort
dat de gevangenis in Indië biedt. In dat opzicht lijkt zijn rapportage
sterk op die van een andere Indische journalist, Willem Walraven, die
ruim vijftig jaar later zijn ervaringen heeft opgetekend onder de titel
Een maand in het boevenpak. 30 Beiden zijn vol lof voor het Indische klimaat,
waardoor een groot gedeelte van de straf buiten de cel kon worden
doorgebracht. Beiden zijn ook tevreden over de kwaliteit van het eten,
prijzen de hygiëne en het onderhoud aan de gebouwen in de gevangenis.
Wat het verslag van l'Ange Huet bovendien aantoont, is dat Busken
Huet indertijd niet voor niets in de stukken van zijn neef schrapte en
verbeterde, en ook dat l'Ange Huet daar niet veel van heeft opgestoken:
hij schrijft slordig en weinig geïnspireerd. Toch keert hij na zijn straf
te hebben uitgezeten terug als redacteur van het Algemeen Dagblad van
Nederlandsch Indie. Maar niet voor lang. Op 1 mei 1886 was Busken Huet
in Parijs overleden en daarmee was de drijvende kracht achter het
dagblad weggevallen. Het was uitgesloten dat l'Ange Huet de krant
alleen zou kunnen voortzetten. Het Algemeen Dagblad van Nederlandsch
Indie is nooit een succes geweest, maar onder zijn leiding was het blad
steeds verder achteruitgegaan. 31 L'Ange Huet was, schreef zijn jongere
neef, 'een best man, een eerlijk en bekwaam man [...], dochgeen journalist, gelijk hij zelf erkent'. 32 Volgens Van Deventer was het een grote
fout geweest, dat Busken Huet zich indertijd met hem had geassocieerd.
Zelf zal Busken Huet dat ook wel hebben ingezien en hij heeft ooit
eens een halve poging gedaan om l'Ange Huet als redacteur door een
ander te vervangen, maar hij deinsde ervoor terug om zijn neef te ontslaan. 33 Zo is l'Ange Huet tot het bittere einde redacteur van het Algemeen
Dagblad van Nederlandsch Indie gebleven.
Op 31 december 1886 nam hij afscheid van zijn lezers. Duidelijk
blijkt uit dit laatste artikel, dat hij schoon genoeg had van het beroep
van journalist, een werkkring die hem meer ellende dan voorspoed
had gebracht. Nu de krant ophoudt te bestaan keert l'Ange Huet de
journalistiek de rug toe. 34 Dat stelt hem wel weer voor het probleem,
dat hij op zijn zesenveertigste voor de zoveelste keer in zijn leven aan
iets nieuws moet beginnen. Het stemt hem somber. Elf jaar geleden
was hij in Nederlands-Indië aangek(tmen, en nu is hij, schrijft hij mis104

troostig aan George Birnie, 'wie so weit wie zuvor, maar helaas elf jaar
ouder; naar ik hoop, nog niet te oud, om ergens 't zij bij koffie, of bij
tabak, op Java of op Deli, dat zal de tijd nog leeren, een opzienersbaantje
te krijgen, om eene cultuur te leeren en dan na een paar jaar, geld bijeen
te krijgen bij familie en kennissen tot het beginnen van een kleine
onderneming, waar ter wereld dit maar met de minste kosten en goede
vooruitzigten kan gebeuren.'35
Die wens ging in vervulling. Enkele jaren later is l'Ange Huet planter
in de residentie Bantam, in het regentschap Lebak, waar hij een kleine
koffieplantage in erfpacht heeft, het landgoed Tjempaka, vlak bij Rangkas Bitoeng. Naar de journalistiek wil hij nooit meer terug, ook niet
als het hem door oude kennissen als D.A. Hooyer, eigenaar van het
Bataviaasch Nieuwsblad, en P. Brooshooft, redacteur van De Locomotief,
wordt gevraagd. Wel was hij te vinden voor incidentele, literaire arbeid;
zo heeft hij begin jaren negentig voor het Bataviaasch Nieuwsblad werk
van Rudyard Kipling vertaald. 36 Maar in de loop der tijd trok hij zich
steeds meer uit de Europese samenleving terug. Even nog kwam hij in
het nieuws toen in 1903 Brooshooft tijdens een rondreis in het Bantamse
zijn oude collega een bezoek bracht en daarover een lang stuk in de
krant schreef. Brooshooft:
Rankas-Bitoeng is reeds niet vroolijk in de kotta zelf, maar stel
u voor op 6 à 7 paal van daar, geheel verlaten te midden van
koffietuinen en eenige armoedige kamponghuisjes, slechts bereikbaar langs een bosch slingerenden half onderhouden bergweg, een pondok van hout en kèpang met een brok morsige,
aan de voeten klevende klei tot voorerf, tegen diefstal beschermd door een bamboe-pagger, zonder eenige meubelweelde dan de noodige stoelen, tafels, rust- en bergplaatsen en dit van de menschen verlaten oord in kalmen zielevrede
bewoond door een volbloed totok, uit een geslacht van europesche intellectuels, die met de wereld heeft afgerekend, zijn koffie-aanplantje beheert met zoo weinig omslag als mogelijk is
om zijne tot een minimum herleide behoeften te vervullen en,
niettegenstaande deze eigene ontberingen, uit aangeboren billijkheid de opgezetenen van zijn erfpachts-perceeltje voor hun
toegeeflijk gecontroleerden arbeid niet met een hongerloon afscheept, den gebrekkigen of buiten hun schuld achterlijken uit
de typische dubbeltjesdoos een ketipje meer toeschuift dan hun
wellicht toekomt, gehurkt voor zijn toegangs-trap de luidjes,
mannen, vrouwen, kinderen, op houten mandoers-bonnetjes,
babbelend, lachend, kwinkslagen wisselend, hun meer of minder eerlijk verdiend loon uitbetaalt, hen zelf daarbij naar hartelust laat kakelen, lachen, elkaar toegillen, de kinderen met zich
neemt op zijn tournées in de tuinen, met hen babbelt of lachend
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schuld bekent als ze hem verwijten dat toewan ditmaal zoo stil
is, de huisjes der menschen behoorlijk onderhoudt, hen bijna
nooit op taak maar op dagloon laat werken, bewerende dat de
doorsnêe-inlander een fatsoenlijk man is die fatsoenlijk moet
worden behandeld ... stel u dit alles voor, en gij hebt den planter-wijsgeer-kluizenaar-armenvriend, dien ik 23 J an uari 1903
bezocht op zijn erfpachtsperceel Tjempaka.
En toch houdt het landje zich staande; de voorvaderen van
den erfpachter, Dr. J. l'Ange Huet, zouden hebben gezegd: ca
boulotte. Wie dit in den tegenwoordigen tijd van een liberiaaanplant kan getuigen, mag tevreden zijn. Had de koffiemarkt
den heer Huet niet in den steek gelaten, dan zou Tjempaka een
model-onderneming zijn, waar de winst gelijken tred hield met
goede behandeling van den werkm an . [...]
Ik kon op Tjempaka, zoo dicht bij Rankas-Bitoeng, niet nalaten te denken aan de tegenstelling: Multatuli door theatrale
volksliefde zichzelf verheerlijkende - l'Ange Huet, voor de wereld verborgen, zijn goedheid zelf niet voelende, de arme lui
gevende wat hij kan. Zijne levenswijze is overigens die van den
echten kluizenaar. Bedienden heeft hij niet, of liever ze zijn er
wel maar hij heeft ze door en door verwend. Het op zijn achtererf
als in Abrams schoot levende gezin, met de noodige soedara's
en sobats, doet niets voor hem dan een stukje harde kip braden,
rijst koken en zijn bed opmaken. Als hij, met voor den ruim
zestigjarige vervaarlijke stentorstem, een dienstbaar wezen oproept, naar voren, naar achteren, naar al die vier windstreken,
dan komt er niemand; ten slotte doet hij zelf, mompel-vergoelijkend, wat hij bij uitzondering eens had willen laten doen. Hij
zet zijn eigen kopje morgen-koffie, hij smeert - droeve naglimp
van de vaderlandsche koffietafel - zijn twaalfuursbotram en
snijdt de zwartharde kippenkluif, door een vluchtige bruine
schim op tafel gespookt, aan kleine belegstukjes op. De pluktuinen, pulpmolentjes, drogerijtjes, sorteerderijtjes, wascherijtjes,
alles zoo handzaam mogelijk, zijn dan reeds in tevreden morgen-geslenter bezocht. Met menschen en kinderen is gepraat,
geknord, gedeeld in ziektetjes, geholpen in lekkende dakjes.
Nu, na het "twaalf-uurtje(!)", wordt gerust, gezorgd voor hond
en kat, in den luierstoel gelezen uit alle werelden naar Tjempaka
gebracht door de leestrommel of hartelijke vrienden-bezending.
Dan is het de avond-nassi met inlandsche toespijs en een langzaam insluimeren op het eenzame bed in eenzaam bosch, met
eenzaam nadenken aan wat weleer is genoten en geleden in de
schijnschoone wereld.
Grijze en wijze man, ik voel uwe tragische berusting. Ik heb
geleefd het leven van zaken, genomen tien gulden voor wat
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slechts vijf waard was, [...] maar iets wat nooit iemand van
me zag, iets van gevoels-diepte sluimert in mij, en met dien
kleinen voelhoorn trek ik tot mijn begrip uwen strijd, uwe
onvoldaanheid met den toch zoo degelijken vroegeren letterarbeid, uw walgen van het nieuws verzamelen voor gulzige
menschen, uw weggaan naar Bantam's vergetelheid, uwe ook
dáár nog gekoesterde illusies, hun schimmig vervloeien de een
na de ander, en thans uwe gelatenheid, uw inzien van het
nuttelooze der levensreis, uw berustend afwachten van het
einde.37
Dat einde liet nog lang op zich wachten. Ruim twintig jaar later verscheen in de Java-Bode het bericht dat l'Ange Huet op 14 april 1925 was
overleden. 38 Het is tekenend voor de bijna volkomen afzondering waarin
hij leefde, dat de volgende dag het Bataviaasch Nieuwsblad zich genoodzaakt voelde dit bericht tegen te spreken. L'Ange Huet was reeds ettelijke maanden eerder gestorven. Eind 1924 al had het Bataviaasch Nieuwsblad van de regent van Serang vernomen, dat hij sedert een paar
maanden in zijn graf rustte. Zo onopgemerkt was hij heengegaan, dat
zelfs de regent die hem goed gekend had, pas later van zijn dood had
gehoord. 39 Ergens in het midden van 1924 is deze jongste tak van de
familie Huet nagenoeg spoorloos van de aardbodem verdwenen.
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J. 1'Ange Huet

Uit 's Lands gevangenis
te Weltevreden

Men kent het al-oude recept voor den reisbeschrijver (tegenwoordig
voor den reporter) het: J'étais là, telle chose m'advint. Waar kortgeleden
Schr. dezes geweest is, wiens onderteekening men aan den voet van
dit blad vindt, weet de lezer. De beleefdheid brengt welligt mee een
en ander mee te deelen van wat daar aldaar door hem gezien is. Losse
trekjes, een algemeenen indruk; want de gastvrijheid moet niet beantwoord worden met indiscretie; wij voelen ons niet geroepen te critiseren, af te keuren, raad te geven, maar slechts te vertellen.
's Lands gevangenis te Weltevreden doet den naam van de plaats
waar zij staat, eer aan. Het is een vriendelijk huis v an bewaring. Om
te beginnen, is alles er keurig zindelijk, - eene bijzonderheid, niet bij
toeval door ons vooropgezet, maar ongetwijfeld van invloed op den
geheelen toon der zamenleving aldaar; - cellulair leeft men er niet.
Welk een voordeel heeft alweder, ook op het punt van gevangenissen,
dit Indisch klimaat boven dat der koudere luchtstreken! Binnen de
gevangenis, gelijk daarbuiten, de open lucht voor een groot deel gewone
verblijfplaats, de vrije open lucht. De gevangenen zijn niet in een kamer
of een zaal opgesloten, maar op een ommuurde plaats, aan de eene zijde
voorzien van kamers of kamertjes met een gezamenlijke galerij van
rooden steen; - alleen gedurende de nachtelijke 12 uren heeft de opsluiting binnen die kamers plaats, waarin voor twee of voor drie man, of
ook voor één alleen, kribben staan. Maar ook binnenskamers, geen
benaauwde luiken of gebrekkige ventilatie. Aan de eene zijde een flink
raam, waar de luchtstroom geen andere belemmering heeft dan een
paar ijzeren bouten, en hoog daar tegenover een klein venster open
voor lucht.
Wie uit den tram een blik op het lage witte gebouw werpt, ziet die
kleine venstertjes aan de eene zijde; de muren zullen hem minder raadselachtig voorkomen, als hij zich voorstelt, dat evenwijdig daarmede
in 't midden van het gebouw een pad loopt, een allée met bloeijende
djoewar-boomen, tusschen twee witte muren met zwarte poorten, en
op een derden muur met een zwarte ,poort aan; en achter die poorten
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regts en links en aan het einde zijn zulke open plaatsen met grooter of
kleiner getal kamers gelegen. Alle steen wit gekalkt; en alle hout en
ijzer met koolteer zwart geverfd; alle scheids-muren gekroond met glasscherven. Onder de boomen in de allée staat, of wandelt, een schildwacht. Zijn randsel hangt in zijn schilderhuis, zoo volledig gepakt, dat
er soms een tweede paar schoenen op gebonden is, als ware hij bestemd
in geen jaren afgelost te worden. De binnenplaatsen, (men zou bijna
buitenplaatsen schrijven, met bijbehoorende woningen heeten "blokken", een oud-hollandsche kadastrale benaming; ieder blok heeft een
goede mandie-kamer met bijbehooren en een put met houten emmer
aan een ketting, welke laatste plaats de meest gebruikelijke mandieplaats is. Een gaslantaarn, die, maanlicht of niet, van 's avonds half
zeven tot 's morgens zes uur brandt, prijkt midden op de open ruimte,
op een met klinkers geplaveid pad, ter weerszijden waarvan pisangboomen op rijen staan, door dwangarbeiders wekelijks net gehouden,
en waaronder de bodem met grint bestrooid is. In ieder blok staat een
ton met artesisch drinkwater en een leksteen. Hier en daar vindt men
poging tot aanleg van bloemperkjes door de gevangenen in hun vrijen
tijd. Over de muren ziet men de takken der boomen in de middenlaan,
en verder van alle zijden ruime open lucht en in het verschiet de toppen
der hooge boomen langs de openbare wegen, waarvan men afgesloten
is. - Man en kleeren dagelijks gebaad en bijna dagelijks gewasschen;
afwezigheid van koude, van onreinheid en vunzigheid; dat alles danken
de gevangenen hier aan het klimaat, en het laat zich begrijpen, dat
zeker godsdienstleeraar, wiens werkzaamheid in de gevangenis zeer
gewaardeerd, en, menschkundig, soms met de uitdeeling van een cigaar
en altijd van lektuur vergezeld wordt, slechts zijn indruk weergaf, toen
hij een der gevangenen toesprekende opmerkte, dat het hier toch beter
in de gevangenis is dan in Europa; al maakte de toegesprokene achterna
de opmerking, of de dominée dacht, dat hij in Europa ook gezeten had?
- Wat verontreinigd wordt in de verblijven, wordt, volgens een zeer
wijze regeling, terstond op kosten der gevangenen weer gereinigd of
gewit, is de schuldige bekend, dan op de zijne, anders op kosten van
ongelijk van alle met hem wonenden. Wordt den gevangene iets ontstolen van zijn kleeding, de bestolene moet het vergoeden, eigen onderlinge policie en zorg voor het goed is het meest afdoende. Hooge bedragen kunnen de gevangenen niet opbrengen, want rijk zijn zij niet, maar
gelijk renteniers hebben zij hun dagelijksche inkomst, al bedraagt die
maar 5 cents; en als men zijn geheele inkomen moet missen, maakt het
weinig verschil of het veel of weinig is. Intusschen werken de gevangenen voor den kost. Als het 's morgens 7 ure is, - een flinke klok, waarop
de uren geslagen worden, hoort men er echter niet - worden de poorten
der blokken geopend en treden de, in geruit blaauw kielegoed met
veel wit er in, en in effen blaauw katoen gekleede huisgenoten uit al
de poorten in de muren langs de ruime middenlaan naar de werkkraal.
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Over het lichtblaauw hemd hangt een effen blaauw buis om de schouders geslagen; een blaauwe policie-muts op het hoofd. Allen zien er
helder uit. Zoo treden allen het hooge houten hek of raster binnen,
waarachter, langs een smalle plaats, weder met djoewarboomen beplant, de, blijkbaar nog niet lang geleden verbouwde, werkzaal zich
in de lengte uitstrekt; aan de voorzijde deuren en vensters in overvloed;
aan de andere zijde sluit de zaal aan een ander gebouw en ontbreekt
de gelegenheid om in de hoogte vensters voor lucht-doorstrooming te
maken. Ook hier alles keurig net. Een gecementeerde vloer; kolossale
djatie-houten tafels naast elkander dwars in de zaal en langs alle wanden; stevige houten krukjes voor zitplaats; in het midden een groote
papiersnijmachine en overal stapels vellen druks, om in te naaijen. In
de middag-uren tusschen twee en vijf, den tweeden werktijd na dien
welke van zeven tot twaalf geduurd heeft, is het er warm; maar benaauwd, gelijk het in Europesche zalen zijn kan, niet; en - wat raadselachtig is - in die kamer waar dagelijks een 35-tal mannen acht uur
doorbrengen, zijn geen muskieten. - Hard gewerkt wordt er natuurlijk
niet, maar behoorlijk en zonder dwang, met uitzondering van enkele
virtuozen der luiheid, die misschien, gelijk het socialisme indertijd le
droit au travail predikte, met evenveel regt aanspraak zouden kunnen
maken op le droit a l'oisiveté. Het werk is vervelend, op den duur zeer
vervelend; maar velen zijn aan geesteloozen handen-arbeid gewoon,
en voor de meesten is niets doen of eindeloos lezen nog vervelender.
Hoofdzaak is, dat de bewoners gedurende acht uren van den dag niet
voor hun eigen bezigheid behoeven te zorgen; dat zij door het grootste
deel van hun tijd heen geholpen worden, zij het ook enkel met op een
hard bankje voor een tafel te zitten. Daarmee wordt de rest van hun
tijd hun niet tot last. Vrije tijd is slechts voor onvrijen tijd te verkrijgen;
algemeen wordt die waarheid gevoeld en de weldaad van de werkzaal
gewaardeerd. De preventieve gevangenen, die aan den arbeid mogen
deelnemen, maar met een enkele uitzondering het niet doen, lijden aan
te veel tijd; en onaangenaamheden, ontevredenheid, reclames van allerlei aard, komen vooral onder hen voort. Daartoe draagt zeker bij hun
bewustzijn van nog in hun regt te zijn, van zich nog als onveroordeelden
te kunnen doen gelden; de veroordeelde komt tegenover het voortaan
onvermijdelijke van zelf dadelijk in een verstandiger stemming. - Veel
gepraat wordt er op de werkzaal niet. Het eentonige leven levert weinig
stof tot conversatie.
De aanblik van de zaal met die in het blaauw gekleede groote jongens
doet aan een school denken, zonder de speelschheid die aan leerlingen
eigen is. Geen schooljongen kan met meer nieuwsgierigheid opkijken
naar wat voorbij het schoolvenster gaat, dan deze knapen, naar hetgeen
voorbij het rasterwerk naar binnen of naar buiten gaat, de officier van
de wacht, of de kokkie van den directeur, of een nieuw aankomeling,
die "met zes maanden" of "met twee jaar" binnenkomt, gelijk een zieke
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in een hospitaal met een gebroken been of berri-berri. Een natuurlijke
belangstelling in al wie op weg geraakt naar het gezamenlijk verblijf,
en over wiens teregtstelling de couranten berigten, is merkbaar. Retrospektief en onderling wordt die belangstelling of die nieuwsgierigheid
niet of althans minder getoond. In het gesticht zelf is het verblijf daarbinnen uit den aard der zaak de meest natuurlijke zaak der wereld;
men ziet elkander niet aan op hetgeen men bedreven mag hebben;
opheldering of verontschuldiging is onderling onnoodig; en de omgang
schijnt zelfs iets natuurlijk ongedwongens en ombevangens te hebben,
als onder lieden van één ervaring, van eenerlei omstandigheden, en
allen als het ware in het bezit van een gelijksoortig geheim.
Onder de bedillers onzer Indische samenleving in geene opmerking
gewoner dan dat ieder Europeaan hier "mijnheer" is. Wij willen gaarne
toestemmen, dat de vertegenwoordigers der hoogste Europesche distinctie hier te lande zeldzaam zijn, al is hun percentage in Europa zelf
ook minder groot dan men wel voorgeeft; maar omgekeerd is het ontegenzeggelijk, dat de toon die in de werkzaal van de gevangenis te
Weltevreden heerscht, zeker evenveel graden staat boven dien van een
dergelijke vergadering in Europa, als de fatsoenlijke toon in eene koloniale beschaafde maatschappij misschien beneden dien in Europa. - In
het groote blok, waarin tientallen gevangenen, gewezen militairen en
anderen, bijeen wonen, zal waarschijnlijk in het ongedwongene déshabillé der vrije uren de indruk anders zijn; - als de knapen uit de
werkzaal de wandeling maken naar hunne blokken, moge hier en daar
zich een als een groote schooljongen, amuseren, met een of anderen
kreet te doen klinken tusschen de hooge muren, of met door het slot
van de poort der preventieven een gebrul naar binnen te zenden, of,
wanneer de bak met etensblikjes in drie afdeelingen gevuld met soep
en rijst en sajor voorbijgepikkeld wordt, den schildwacht in 't voorbijgaan noodigen op een portie "boeboe", - in de werkzaal komen zulke
luidruchtigheden niet voor, en 't is al veel, wanneer den toeschouwer
een glimlach ontlokt wordt, als hij op het gejank van een hond in de
buurt sotto voce de opmerking hoort maken, dat "er daar wêer één in de
soep gaat", of wanneer hij een zwartoogigen zwartharigen jongen kerel
die aan het draaijen van het wiel der snij-pers is gezet, voor afwisseling
de kruk in plaats van met zijn regterhand, met zijn regtervoet ziet
draaijen; men behoort niet voor niet tot de Europesche bevolking!
Wat de financieele resultaten van het in deze zaal verrigte werk betreft, die zouden zeer voldoende zijn, indien er altijd nuttig werk gevonden kon worden. De waarde van het boekbinders werk laat zich gemakkelijk berekenen; het tarief hier in Indië is voor het innaaijen, een halve
cent per vel. Het verdere werk, het inplakken en inbinden der boeken,
heeft ook zijn gewone tarief. Op die wijze berekend zou in de gevangenis te Weltevreden voor ongeveer 1000 per maand worden gewerkt.
Als men rekent, dat in een werktijd van acht uur a raison van 1/2 cent
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per vel, een man voor 2 innaaiwerk kan verrigten, dat daarmee een
30 man bezig zijn, dan zou, als er altijd werk was, en er onafgebroken
hard gewerkt werd, een veel hooger cijfer bereikt worden. Maar het is
duidelijk, dat zulke massa's werk door het Land niet verschaft kunnen
worden. Aanneming van werk voor particuleren wordt, wegens de
concurrentie met de particuliere nijverheid niet toegestaan. Van daar,
dat somtijds het nuttig werk op raakt. Gelijk de bekwame baas-boekbinder der werkplaats zegt: "als men 30 man aan 't innaaijen zet, dan
houdt geen toezending van werk meer tegen." Het gevolg is, dat werk
gezocht wordt; dat stapels oud drukwerk, 't welk voor den papiermolen bestemd moest zijn, geel geworden afdrukken van het Reglement
op het houden der Registers van de Burgerlijken stand, waarnaar niemand ooit meer zal vragen, half verlegen stapels Maleische vertaling
van het Reglement op het Regtswezen ter Westkust, waarvan juist een
nieuwe bruikbaarder bewerking onderhanden genomen wordt; ja, nog
grooter stapels van het eerste deel van Van de Wall's eindeloos woordeboek, waarvan de volgende deelen, zorgvuldig in dubbel manuscript
bewaard, niet meer bestemd zijn om ooit gedrukt te worden, vooral
niet nu door Van der Tuuk het werk bruikbaar gemaakt is in minder
indiscreten omvang; - dit alles wordt ingenaaid, en de arbeid berekend
tegen de gewone waarde, hoewel hij luttel waarde bezit, daar deze
massa drukwerk evengoed oningenaaid kon blijven, en zonder deze
bijzondere behoefte aan werk, ook zeker ten eeuwigen dage oningenaaid zou gebleven zijn. - Het ware te wenschen, dat men voor de
gevangenen altijd nuttig werk kon vinden, van welken aard ook. De
werklieden weten zeer goed, dat zij met monnikewerk bezig zijn, en
het is opmerkelijk, welk een deprimerenden invloed dat bewustzijn
heeft, en hoeveel opgewekter er bijv. gewerkt werd, toen het pasverschenen Verslag van het Europeesch Onderwijs, of het eerstdaags te
verschijnen derde deel van v.d. Chijs' Plakkaatboek onderhanden was.
Het gebrek aan werk maakt daarenboven het langzaam werken bijna
wenschelijk en bevordert dus het luijeren. Kon dit anders zijn, en ware
de waarde van den arbeid der gevangenen niet voor een deel fictief,
de werkplaats op Weltevreden kon voor een belangrijk deel in de kosten
van het gesticht bijdragen.

(Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie van 22 september 1886)
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Een mijner beste Indische
Prienderl'
le relatie tussen Cd. Busken Huet en A.W. Holle
.P. VAN DEN BERG

en aantal toevalligheden maakt het mogelijk iets te vertellen over de
ikelijke kant van de geschiedenis van de uitgeverij van Conrad Busken
uet, Ernst &r Co. te Batavia. In het bijzonder zal de relatie belicht
orden tussen hem en Adriaan Walraven Holle, een van de aandeelhouers van Ernst & Co. Wat zijn die toevalligheden?
e Enkele publikaties van Olf Praamstra l en vooral zijn Repertorium op
de brieven van Conrad Busken Huet (Amsterdam 1987), waardoor sporen
van oude contacten konden worden teruggevonden.
e De recente vondst van een brief in de boedel van Albert Holle over
de afwikkeling van een vordering op Ernst Er Co. in het archief van
de Stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht c.s.2
e De persoonlijke betrokkenheid van de auteur dezes, als achterkleinzoon van Carolina Frederika Holle en Norbertus Petrus van den Berg.
an 1868 tot 1876 woonde en werkte Conard Busken Huet op Java,
invankelijk als redacteur van de ,lavabode, na 1873 als redacteur van
et Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie. In 1876 vertrok hij met zijn
ezin naar Europa, waar hij te Parijs ging wonen. Daar overleed hij in
S86. Huet voerde een uitgebreide correspondentie. Van een aanzienlijk
eel van zijn vele brieven verzorgden zijn vrouw en zijn zoon Gideon
L in 1890 een uitgave in twee delen. Daarin lezen wij in een brief van
5 februari 1879 aan mevrouw Bosboom-Toussaint: 'Ook ik heb een
ieuw verlies geleden. Slechts 47 jaren oud, is een mijner beste Indische
rienden gestorven: de heer H. eigenaar van een schoon landgoed in
e Preanger regentschappen, een man vol geest en gaven. Hij laat (geikkig in ruime omstandigheden) een jonge vrouw en twee kleine
inderen na.' Door het bekend worden van een groot aantal brieven
an Huet evenals van het kopieboek van uitgaande brieven uit zijn
arijse jaren, dat samen met 300 brieven van Huet bewaard wordt in
e Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, is het mogelijk wat meer
ver de 'ups en downs' van die vriendschap te vermelden, waarin de
uime omstandigheden' van Holle een Ielangrijke rol spelen.
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A.W. Holle en zijn zoon, in 1877 gefotografeerd door de Parijse fotograaf Waléry
(collectie mevrouw Dames-Holle).
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Adriaan Walraven Holle kwam al in 1844 op twaalfjarige leeftijd op
Java aan. Hij maakte deel uit van een groep van vijfenveertig familieleden, twee broers Van der Hucht en hun twee zusters, gehuwd met
Holle respectievelijk Pen, en hun gezinnen. Allen vestigden zich aanvankelijk op Parakan Salak, een thee-onderneming waarvan het contract gehouden werd door de broers Van der Hucht. Op deze onderneming bleef Adriaan Walraven Holle bijna zijn hele leven wonen, eerst
als administrateur van zijn ooms, later als administrateur/eigenaar.
Adriaan Walraven, zijn broers Karel Frederik en Albert Holle, hun
neven Kerkhoven en Bosscha hebben een belangrijke impuls gegeven
aan de ontwikkeling van de theecultuur op Java. Tegelijkertijd was er
bij hen een intense en oprechte belangstelling voor de Soendanese
bevolking, die zich onder andere bij Karel Frederik en Adriaan Walraven uitte in de publikatie, in 1851, van het eerste gedrukte boek in de
Soendanese taal, een verhaal dat Karel Frederik had opgetekend uit de
mond van een oude Soendanees en dat hij in 1885 zelf in het Nederlands
vertaalde onder de titel: De aap en de schildpad, een Soendaneesche fabel.
Adriaan Walraven was daarnaast sterk geïnteresseerd in de gamelanmuziek, die hij zelf ook beoefende. Met name de rebab, het tweesnarig
strijkinstrument van de gamelan, werd door hem actief bespeeld. Een
neef Kerkhoven schrijft in 1861 naar familie in patria: 'Ik k an waarachtig
haast niet meer schrijven. Sedert vier dagen is Adriaan bezig om den
orkestmeester van den regent van Soemedang zijn gambellang spelers
nieuwe stukken te leeren. Dit gebeurt in de voorgallerij van 's morgens
8 tot 's nachts 12 uur. Hooren en zien vergaat U van dit leven. Eene
gambellang in de verte is, hoewel eentonig, wel aardig om te horen,
maar dit is te kras...'
Wanneer en hoe Holle en Huet elkaar precies hebben leren kennen
zal wel altijd onduidelijk blijven. Het volgende laat zich reconstrueren.
Parakan Salak ligt op ongeveer 45 km ten zuiden van Buitenzorg op
de helling van de Salak. In Buitenzorg woonde van 1 juli 1870 tot
1 januari 1872 de familie Huet. Daar zullen Holle en Huet elkaar wel
vaker tegengekomen zijn dan te Batavia, waar ze elkaar vermoedelijk
hebben leren kennen. Hoewel Huet zich in Batavia niet erg sociaal
bewoog, had hij er wel enige Leidse studievrienden, onder wie mr.
T.H. der Kinderen, president der beide Hooge Gerechtshoven en voorzitter van het bestuur van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen, waarin de culturele elite van Batavia zich verenigde.
In dat bestuur ontmoette hij ook de Leienaren mr. H.D. Levyssohn
Norman, in die jaren directeur van het Binnenlandsch bestuur, mr.
Henri Rochussen, advocaat te Batavia, mr. J.A. van der Chijs, de latere
landsarchivaris te Batavia, en N.P. v an den Berg, toen hoofdagent van
de Nederlandsch Indische Handelsbank, die in 1875 een Leids eredoctoraat zou krijgen, en zwager van A.W. Holle. Deze laatste kwam zeker
regelmatig naar Batavia, waar zijn moeder en een groot aantal familie117

Parakan Salak met de woning van A.W. Holle rond 1870
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leden woonden. In die kring zal het contact wel gelegd zijn. In Buitenzorg hadden de Huets veel meer sociale contacten. Maar ook Holle zal
het kort na zijn huwelijk met de vijfentwintigjarige Jans van Motman
wel gezellig gevonden hebben voor zijn vrouw om huiselijk verkeer
te hebben met het echtpaar Huet en hun zoon Gideon, die toen ongeveer
elf jaar was. In juni 1871 logeert mevrouw Huet met Gideon enige
weken op Parakan Salak. Het is daar nog hoger dan in Buitenzorg en
het klimaat is aanzienlijk aangenamer dan in Batavia. Vanouds werden
er op Parakan Salak paarden gefokt, niet alleen voor eigen vervoer,
maar ook voor de jaarlijkse Buitenzorgse wedrennen, waar Holles paarden, evenals de Van der Hucht-paarden, met succes aan deelnamen.
We kunnen rustig aannemen dat het echtpaar Holle zich onder de driehonderd toeschouwers bevond, die de opvoering van Franz Graaf von
Frohsdorff bijw oonden, een stuk dat ter opluistering v an de Buitenzorgse
paardenraces in 1871, op 23 juni van dat jaar, werd opgevoerd, en dat
door Huet speciaal voor die gelegenheid was geschreven.
Als in 1871, na het vertrek van H.M. van Dorp naar Nederland, de
lavabode, waarvan Huet redacteur is, in andere handen is overgegaan,
voelt Huet kennelijk aan dat er wel eens problemen zouden kunnen
ontstaan tussen hem en de nieuwe eigenaren. In januari 1872 lijkt het
Huet raadzaam met zijn gezin weer naar Batavia te verhuizen om nauwer
toezicht op de krant te houden, Het baat niet. In augustus 1872 bieden
de nieuwe eigenaren Huet een contract aan, waarbij hij bijna de helft
minder gaat verdienen. Hij weigert dat te accepteren, waarop hij met
ingang van 1 februari 1873 ontslag krijgt aangezegd. Onmiddellijk probeert hij een eigen dagblad op te richten, waarvoor hij binnen enkele
weken het benodigde kapitaal van f 50.000,- voor uitgeverij en drukkerij bijeen heeft. Aan Potgieter schrijft hij op 24 september 1872: 'Wat
bovenal navolging verdient, is de volkomen vrijheid, die naij gelaten
wordt: geene vennootschap, geene kommissarissen, geene mede-direkteuren. Het drijven der zaak wordt geheel aan mij overgelaten, en het
bijeengebracht kapitaal behoudt uitdrukkelijk het karakter van eene
leening door vrienden.' In een brief van 26 december aan Potgieter
onthult hij wie die vrienden zijn en 'tevens voornaamste aktionarissen
mijner courant'. Tot deze aandeelhouders behoort ook Adriaan Holle,
terwijl wij nog een zestal personen uit zijn naaste omgeving aantreffen:
- twee heren Van Motman, landheren (twee ooms van A.W. Holles
vrouw: J.G.Th. van Motman (1816-1890), eigenaar van Dramaga en
P.C. van Motman (1820-1902), eigenaar van Djamboe;
- N.P. van den Berg (1831-1917), Holles zwager, hoofdagent van de
Nederlandsch Indische Handelsbank tot 31 maart 1873, die per
1 april 1873 een andere actionaris van de Javasche Bank opvolgt, namelijk:
- mr. F. Alting Mees (1819-1900), die in januari 1873 benoemd wordt
tot president der beide Hooge Gerechtshoven.
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Verder nog twee commissarissen van de Javasche Bank:3
- A.J.W. van Delden (1819-1887) (waar Jan ten Brink gouverneur was),
chef van Reynst & Vinju, en
- G.A. de Lange (1824-1897), chef van De Lange Er Co.
Zo zijn er zeven van de achttien geldschieters met elkaar in verbinding
gebracht. Onder de overige aandeelhouders waren vijf suikerfabrikanten en G. Birnie, een tabaksplanter uit Bezoeki. George Birnie (18341904) was eigenaar van het landgoed Djember in Oost-Java. Van de
honderd aandelen a f 500,- had de suikerfabrikant G. Lebret er tweeëndertig en Birnie tien; zij waren daarmee de grootste aandeelhouders.
Zodra de financiering rond was, wendde Huet zijn aandacht naar de
technische kant van de uitgeverij. Samen met de drukker H. Ernst richtte
hij een uitgeverij/drukkerij op onder de naam Ernst €r Co. Via de Nederlandsch Indische Handelsbank werd telegrafisch een krediet geopend,
waarmee hij in oktober 1872 een drukkerij bestelde bij Joh. Enschedé
€r Zonen te Haarlem. De persen maakten de overtocht op de 'Conrad'
van de Stoomvaart Mij. Nederland, die echter veel te laat vertrok om
op tijd te Batavia aan te komen, waar de start van het Algemeen Dagblad
van Nederlandsch Indie per 1 april 1873 gepland was. Het eerste nummer
verscheen daardoor pas op 4 april, terwijl de eerste tien nummers,
omdat niet alles op tijd gereed gekomen was, op klein formaat gedrukt
moesten worden.
Ondanks deze technische startproblemen leek de nieuwe courant van
de aanvang af een succes. Het uitbreken van de oorlog met Atjeh veroorzaakte een grote vraag naar nieuws. Na een maand schommelde de
oplage rond de zevenhonderd exemplaren. Per 1 november 1873 komt
er een advertentiebijlage op kleiner formaat bij. Dat duidt er al op dat
Huet meer advertentie-inkomsten wil aantrekken, c.q. nodig heeft. Uit
de bewaard gebleven correspondentie met Birnie blijkt, dat Huet naast
de f 50.000,- aandeelhouderskapitaal in het eerste jaar privé nog eens
een hypotheek van f 10.000,- heeft moeten nemen om het werkkapitaal
te vergroten. Hij heeft echter nog meer geld nodig. Op 13 oktober 1873
vraagt hij Birnie om een additionele lening van f 10.000,-, die hij ook
krijgt.
Om even aan de grote werkdruk te ontsnappen, brengt Huet in mei
van het volgend jaar, met zijn huisgast René Bakhuizen van den Brink,
zijn vrouw en Gideon naar Parakan Salak, waar de laatsten een maand
bij de Holtes blijven logeren. 'Het is daar verrukkelijk koel, niet meer
dan 64 graden, buiten de zon, en die lekkere lucht heeft ons zeer verfrischt en mijne zenuwen versterkt; zulk een bergluchtbad is eene behoefte van tijd tot tijd vanuit de Bataviasche dikwijls beklemmende
hitte', laat mevrouw Huet aan Sophie Potgieter weten. Huet evenwel
gaat snel weer terug, want hij heeft zakelijke zorgen. In juni 1874 vraagt
en krijgt hij nog eens f 6.000,- van Birnie, zijn uitgaven blijven hoger
dan zijn inkomsten die weliswaar toenemen, maar net niet voldoende
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zijn. Birnie besluit kort daarop eens op bezoek te gaan bij Huet, die hij
tot dan toe nooit had ontmoet. Door misverstanden ontmoeten ze elkaar
niet; verontschuldigingen volgen, Huet was wel thuis!
In september 1874 moet Huet hem bekennen dat zijn maatschappelijke loopbaan een aaneenschakeling van nederlagen is. Aan aflossing
van de schuld valt niet te denken. Maar intussen oordeelt Huet het
noodzakelijk om zijn vrouw met Gideon naar Europa te sturen voor
zijn opvoeding. Gideons eigen toekomst is overigens verzekerd, omdat
hij enkele jaren eerder een aanzienlijk bedrag geërfd had van zijn oom
Daniel Huet, in leven notaris te Soerabaya. Ook Huet wil mee om zich
in Nederland in de politiek te begeven. Zijn krant en bedrijf wil hij
liquideren. Wederom is Birnie hem behulpzaam. Hij stelt Huet in staat
om alle andere actionarissen tegen 75% uit te kopen door hem nog
eens f 37.500,- ter beschikking te stellen. Dat wordt in januari 1875
gerealiseerd. De reactie van N.P. van den Berg, toen Huet hem vroeg
genoegen te nemen met een vroegtijdige 75% terugbetaling - 'als ik je
er een plezier mee kan doen, dan doe ik het' -, onderstreept nog eens
het karakter van een lening door vrienden.
In maart 1875 lijkt Huet kopers gevonden te hebben voor zijn bedrijf:
de heren Groeneveld, chef van de drukkerij van H.M. van Dorp Er Co.,
en R.C. Schreutelkamp, chef van de drukkerij van Olgilvie & Co.,
schoonvader en -zoon. Zij verklaren per 1 september voor f 60.000,de activiteiten over te willen nemen. Met dat bedrag kan Huet al zijn
schulden - ook die aan Birnie - voldoen. A.W. Holle schiet hem vervolgens f 15.000,- voor, waarmee hij - geheel onverplicht - de oude aandeelhouders de 25% die hun in januari was onthouden, uitbetaalt. J.I.
de Rochemont, adjudant van Gouverneur-Generaal Loudon en, onder
het pseudoniem Maurits, auteur van verschillende artikelen in het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie en een aantal uitgaven bij Ernst &
Co., is bereid hem als redacteur op te volgen.
Bij het opmaken van de rekening over 1874 constateert Huet met
verbazing dat zijn inkomsten over dat jaar (f 68.000,-) de uitgaven met
f 13.000,- te boven zijn gegaan. Maar op het moment dat alles zich
voorspoedig lijkt te ontwikkelen, komt er een kink in de kabel. De
verkoop gaat niet door. 'Twee personen hier, die lust hadden om mijne
drukkerij en mijne courant te koopen, hebben aan de geheele wereld
verteld dat zij dit werkelijk reeds gedaan hadden; doch toen het op
stuk van zaken aankwam, hebben zij zich teruggetrokken', schrijft Huet
op 15 juli 1875 aan zijn zwager dr. J.C. van Deventer. Heel handig van
hen om dit zo rond te vertellen. De eigenaren van H.M. van Dorp &
Co. en Olgilvie & Co. zullen wel de nodige actie ondernomen hebben
om hun drukkerij-chefs te behouden. Het vooruitzicht dat hun uitgaven
de Javabode en het Bataviaasch Handelsblad, beconcurreerd zouden worden
het het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie met als nieuwe eigenaren
hun voormalig leidinggevend personeel kan niet anders dan bedrei121

gend geweest zijn. In 1879 wordt R.C. Schreutelkamp vermeld als
mede-eigenaar van Olgilvie ET Co.; in 1880 is hij enig eigenaar!
Huet besluit daarop zijn neef dr. Josué l'Ange Huet, die net twee jaar
in Manchester op een kantoor heeft gewerkt, over te laten komen. De
vennootschap met H. Ernst wordt per eind 1875 ontbonden. Huet zet
dan als enige eigenaar het bedrijf voort, maar wel met twee grote schuldeisers: Birnie en A.W. Holle, die hem beiden persoonlijk toegedaan
zijn. Uit de correspondentie met Birnie blijkt de zich ontwikkelende
vriendschap duidelijk. Zo maken zijn twee vrienden het mogelijk dat
hij naar Europa kan gaan als 'eigenaar' van zijn krantenbedrijf, en met
een redelijk inkomen als Europees correspondent, terwijl zijn neef
l'Ange Huet de redactie en de bedrijfsleiding overneemt, eveneens tegen
een redelijk inkomen.
In maart 1876 vertrekt Huet met zijn gezin naar Europa, waar hij
bevrijd is van de last van de dagelijkse leiding van zijn onderneming,
maar niet van de zorg om zijn schuldeisers te voldoen. Gaat hij daarom
ook naar Parijs om Birnie, die iets eerder naar Nederland is teruggegaan,
niet te vaak te ontmoeten? Wat in elk geval opvalt in het Parijse kopieboek is het grote aantal projecten dat Huet opzet om aan meer inkomsten
te komen. Een voorbeeld daarvan vinden we in het kopieboek in een
concept van een brief dd. 7 juli 1876 aan A.W. Holle te Parakan Salak:
Voorwaarden waarop Java-thee in het klein te Parijs zou kunnen geplaatst worden:
1° Last geven aan makelaar te Amsterdam franko en vrij van
regten, eene kist monsters te zenden aan het adres van E. Elsbach en Cie, 3 1bis Fbg Montmartre.
2° Prijzenmoeten vaste zijn, met inbegrip van regten en vracht.
3° Ik moet kunnen beschikken over
100,- voor drukwerken.

±f

Model-prospectus:
Thés Chinois de Java.
Grande médaille d'or de l'Exposition de Java 1867.
La maison Elsbach et Cie. 31 bis F.M. a Paris, est seule autorisée
à vendre en France, aux prix indiqués cidessous, - frais de transport et droit d'entrée comprix -, tous les thés Chinois de la
célèbre plantation Parakan Salak, ile de Java, Gouv t du Préanger, couronnés de la grande médaille d'or de l'Exposition Uni
-versld1867àPai.

(signé) A.W. Holle
propriétaire de Parakan Salak
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Op dit voorstel laat Holle niets horen, vermoedelijk omdat hij kort
daarop zelf naar Europa gaat. Najaar 1876 vertrekt Holle met zijn vrouw
en hun twee kinderen naar Europa en begin 1877 komen zij ook in
Parijs. Daar laten ze zich fotograferen bij Walery in de rue de Londres
9bis. De twee fraaie foto's van vader met zoon en moeder met dochter
zijn de stille getuigen van dat bezoek. Intussen zal Holle wel vinden
dat hij lang genoeg op zijn geld heeft moeten wachten. Uit de correspondentie met Birnie blijkt dat Huet - natuurlijk - een meester is in het
formuleren van excuses voor uitstel van betaling. Holle begint met het
schrijven van een brief waarin hij zekerheden eist over de terugbetaling.
Huet voelt zich hierdoor zeer beledigd. Op 15 februari 1877 schrijft hij
een concept van een brief aan Holle, die hij, als zijn woede enigszins
bekoeld is, weer doorhaalt om daarna iets kalmer de definitieve brief
te schrijven. Het concept van de eerste, woedende brief luidt als volgt:
A.W. Holle, Parijs (Avenue d'Eylan 10)
St. Cloud, 15 Feb ii 77.
W.H., Onvereenigbaar met hetgeen een gentleman betaamt, zijn
Uwe bedreigingen tevens overbodig. Ofschoon daartoe niet gehouden ben ik bereid eene nadere overeenkomst, als de door
U genoemde, aan te gaan en na te komen. Echter niet, dan nadat
ik de schriftelijke verzekering zal hebben ontvangen, dat Gij
Uwe beledigende letteren van 14 Feb ij, mij gisteren ter hand
gekomen, als niet-geschreven wenscht te beschouwen. Weigert
gij dit, en worden door U daden verrigt die mij benadeelen
kunnen, dan zult gij het Uzelven te wijten hebben, zoo ik wederkeerig het middel der publiciteit te baat neem en de geheime
drijfveeren van Uwe edelmoedigheid blootleg...
De rest is resoluut doorgehaald en de hele brief is vervolgens doorgekrast. De woede blijkt ook nog uit minstens tien kleinere doorhalingen
in de tekst. Tot rust gekomen schrijft hij die dag uiteindelijk:
W.H. - Uw schrijven van gisteren vereischt opheldering. Zult
gij, die eerst nu mijn brief van 7 Julij des vorigen jaars beantwoordt en mij tot heden onkundig liet van Uw adres, mij verwijten niets van mij te hebben laten ijooren? Zult gij, terwijl ik
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Naast de in dit artikel genoemde fraaie foto van moeder en dochter (die staat
afgedrukt in het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 42 (1988) 198)
werd dezelfde dag door dezelfde fotograaf deze niet minder fraaie foto gemaakt
van A.W. Holle's echtgenote alleen (collectie mevrouw Dames-Holle).
124
i

van den ochtend tot laat in den nacht arbeid voor belangen die
ook de Uwe zijn; terwijl de zaak van Ernst & Co. nooit beter
heeft gestaan dan sedert ik mij in Europa bevindt; terwijl door
mijn neef en mij iedere penning wordt uitgespaard ten einde
de courant hoe eer hoe beter vrij te werken, - mij komen dreigen
met diffamatie? Dat zal ik niet gedogen. Nooit zwichtte ik voor
iemands bedreigingen, en doe het ook niet voor de Uwe. Verlangt gij eene nadere overeenkomst, zoo zend mij een koncept;
herroep eerst Uwe letteren van gisteren, die even overbodig
waren als zij onvereenigbaar zijn met hetgeen een gentleman
tegenover zijns gelijke betaamt.
Deze brief heeft niet de gewenste uitwerking, want reeds de volgende
dag moet Huet schrijven, vermoedelijk na een gesprek onder vier ogen:
A.W. Holle, Parijs
St. Cloud, 16 Feb 1877
Ook mij doet het leed, eene korresp. en een verkeer te moeten
staken, waaraan tot hiertoe slechts aangename herinneringen
verbonden waren. Doch gij dwingt mij er toe. Ik heb mooit
anders dan met ware vriendschap aan U gedacht; en zie,
eensklaps naamt Gij eene houding tegenover mij aan, zoo vijandig en beleedigend, dat indien ik haar duldde, ik in Uwe eigen
oogen en in de mijne elke aanspraak op hoogachting verbeurd
zou hebben. - Het zij zoo. Mijne schuld is het niet. - Uw aanval,
zeide ik, was overbodig. Op mijne begroting voor 1877 stond
reeds ult° December jl. eene aflossing van f 1500 voor U uitgetrokken. Dat geld is men bezig te verdienen, en wat er van
binnenkomt wordt sedert 1 Jan jl. als uw eigendom beschouwd. Pleegt gij echter handelingen, die mij toeschijnen de
strekking te hebben, hetzij op mijn neef L.H., hetzij op mijzelven, eene blaam te werpen, dan moet ik u voor de gevolgen
aansprakelijk laten.
De breuk lijkt definitief. Op 4 mei 1877 vraagt Huet zijn neef om 'een
authentieke kopij mijner schuldbekentenis aan A.W. Holle'. Op 31 oktober schrijft hij nadrukkelijk aan l'Ange Huet dat hij geen bezwaar
heeft tegen artikelen van K.F. Ho lle4 (broer van A.W.) en N.P. van den
Berg. Neef had het voor de zekerheid maar even gevraagd, lijkt het. De
komende jaren zal Van den Berg dan ook blijven publiceren in het
Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie: een vijftigtal artikelen van omy ang, waarvan de meeste in de vorm van overdrukken door Ernst &
Co. werden verspreid. Verder weten we niets meer over de contacten
tussen Holle en Huet; alleen dat als Hole twee jaar later overlijdt, hij
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toch door Huet, zoald hiervoor vermeld, een van zijn beste Indische
vrienden wordt genoemd. Zijn vrouw en zoon laten die passage staan,
als ze in 1890 de uitgave van Busken Huets brieven verzorgen. Ook zij
zullen goede herinneringen aan hem gehad hebben, vooral aan hun
vakanties op Parakan Salak.
Nog tien jaar weten oom en neef het Algemeen Dagblad van Nederlands
Indie in leven te houden, hoewel het zakelijk moeilijk gaat. Birnie moet
herhaaldelijk op zijn toegezegde aflossingen wachten. Na het overlijden
van Busken Huet in 1886 scheldt de gentleman Birnie de weduwe en
Gideon de resterende schuld kwijt. De schuld aan A.W. Holle blijkt na
Holles dood in 1879 door zijn broer Albert te zijn overgenomen. Maandelijks zijn de termijnen à f 200,- ook na het overlijden van Holle
overgemaakt, zodat tenslotte na ruim tien jaar de hele schuld praktisch
voldaan moet zijn geweest.'
Neef l'Ange Huet kan uiteindelijk niets anders doen dan de uitgave
van de courant beëindigen. Ook na de kwijtschelding van de schuld
zitten er geen mogelijkheden meer in. Bovendien wordt hij kort na
Huets dood tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld (in hoger
beroep teruggebracht tot één maand). Als redacteur werd hij namelijk
verantwoordelijk gesteld voor de plaatsing van een Europesche Brief
van Fantasio (pseudoniem van Buesken Huet), waarin sprake was van
'Majesteitsschennis'. In een sympathieke brief van 26 januari 1887
meldt hij Birnie het 'verscheiden' van het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie. De zaak Ernst & Co. wordt door de weduwe Huet en haar
zoon overgedaan aan de eerste bediende Th. C. van Huut. L'Ange Huet
hoopt op een opzienersbaantje ergens op Java of in Deli, hetzij in de
koffie, hetzij in de tabak. Het wordt een klein plaatsje in West-Java,
waar hij praktisch als een kluizenaar leeft op een stukje grond dat hij
in erfpacht heeft. Hij overlijdt op vierentachtigjarige leeftijd in 1924.
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Noten
1 Vergl. 0. Praamstra, 'Ernst & Co.', in Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek
3 (1982) 76-82; id., 'Conrad Busken Huet als redacteur van het Algemeen
Dagblad van Nederlandsch Indie, in: De Negentiende Eeuw 7 (1983) 1-38; id., 'Een
Indisch toneelstuk', in: Maatstaf 34 (1986), nr. 4/5, 130-156; id. e.a., Schrijversprentenboek Conrad Busken Huet ('s-Gravenhage 1986); id., 'De Indische jaren
van Conrad Busken Huet', in: R. Baay, P. van Zonneveld, red., IndischNederlandse literatuur (Utrecht 1988) 23-62.
2 Deze stichting is een kleine tien jaar geleden opgericht door afstammelingen
van Albertus van der Hucht (1762-1812) en Carolina Frederica van Wijnbergen (1771-1842). Doordat in 1844 en 1845 vijfenveertig van hun nakomelingen naar Java gingen, vormden zij daar in de negentiende eeuw en de eerste
helft van de twintigste eeuw een uitgebreide clan die zich vooral met de
theecultuur bezighield. Enkele familieleden bekleedden belangrijke functies in het binnenlands bestuur en in de financiële en zakenwereld. Juist
de combinatie van deze verschillende functies maakte het succes mogelijk.
In het archief worden de herinneringen aan de Indische tijd van deze families
bewaard. Het totale archief omvat een kleine tien meter, waaronder vele
brieven, originele en in kopie, andere documenten, meer dan duizend foto's,
films, jaarverslagen van thee-ondernemingen en kaarten. Voor een oriëntatie
over wie dit archief gaat, zie R. Nieuwenhuys, Komen en blijven (Amsterdam
1982) hoofdstuk 3: 'De theejonkers van de Preanger', en N.P. van den Berg,
K.A. van der Hucht, 'Vier generaties van een clan actief in de theecultuur
op Java', in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 42 (1988) 153212. Het archief is te raadplegen bij de conservator van de Stichting, K.A.
van der Hucht, Hogesteeg 6, 3972 JT Driebergen.
3 Vergl. L. de Bree, Gedenkboek van de Javasche Bank, 1828-1928 (Batavia 19281930) 2 dln.
4 K.F. Holle (1829-1896), eigenaar-administrateur van Waspada, een theeonderneming bij Garoet, adviseur-honorair voor Inlandse Zaken (18711896), veelzijdig publicist in het belang van de 'verbetering van het lot der
Soendanezen'.
5 Zie brief van mr. C.A. Henny, advocaat te Batavia, dd. 11 januari 1886 aan
de boedelbeheerder van Albert Holle, overleden te Batavia op 2 juli 1885;
in: Stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht c.s.
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De 'Batavia' loopt op de klippen, waarna de schipbreukelingen zich naar de
nabijgelegen eilandjes begeven (originele illustratie uit de Ongeluckige Voyagie
v an Isaac Commelin).
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Een droevig verhaal over de
ongelukkige reis van het schip
'Batavia'
VIBEKE ROEPER

Over het schip 'Batavia' dat in 1629 bij Australië verging is in de loop
der jaren al heel veel geschreven. Op dit moment verschijnt de ene
publikatie na de andere, naar aanleiding van de opgravingen die in
Australië hebben plaatsgevonden en de bouw van een replica van het
schip die nu in Lelystad aan de gang is. Het zal de meeste lezers bekend
zijn dat het verhaal van deze schipbreuk inderdaad een droevig verhaal
is. De gruwelijke feiten worden graag en veel naverteld. Veel minder
bekend zijn de achtergronden en gevolgen van deze ramp.
In 1628, het jaar waarin de 'Batavia' uitvoer, bestond de VOC iets
meer dan 25 jaar. Er was al heel wat veranderd sinds de oprichting van
de VOC. De Nederlanders hadden zich stevig gevestigd in Oost-Indië.
Met name het bouwen van de stad Batavia was een sterke zet geweest.
De beroemde Jan Pieterszoon Coen was in die tijd Gouverneur-Generaal. Hij had het plan opgevat Batavia te bevolken met Nederlanders,
eerlijke, degelijke lieden die de slaven onder de duim zouden moeten
houden. Coen zag het liefst dat die Nederlanders met Nederlandse
vrouwen trouwden en het leek hem een goed idee om voor dat doel
weeskinderen naar Indië te halen. Dit plan is min of meer mislukt,
maar wat wel vaak gebeurde was dat ambachtslieden de kans kregen
zich met hun hele gezin in Indië te vestigen. Als ze hun tijd bij de VOC
uitgediend hadden konden ze als vrijburger voor zichzelf een zaakje
opzetten, zolang ze de VOC daarbij maar niet in de wielen reden. Je
ziet dan ook dat de VOC-schepen in de jaren twintig van de zeventiende
eeuw veel passagiers van Nederland naar Indië vervoeren en dat daar
veel vrouwen en kinderen van het lagere personeel bij zijn.
Rond 1628 vertrokken er ieder jaar vijftien tot twintig schepen naar
Oost-Indië. Verreweg de meeste voltooiden de tocht, die meestal zo'n
negen maanden duurde. De 'Batavia' niet. Het was een groot, pasgebouwd schip en vervoerde voornamelijk handelswaar voor India. Jahangir, de man die in die tijd India regeerde hield veel van mooie
westerse artikelen. Speciaal voor hem waren rijk bewerkte zilveren
schotels aan boord en juwelen, waaronder de allergrootste camee die
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ooit gemaakt is. Daarnaast moesten er natuurlijk kisten vol geld mee
om alle begeerde Aziatische produkten te kunnen kopen. Als ballast
vervoerde de 'Batavia' bouwmaterialen voor VOC-nederzettingen.
Aan boord van het schip bevonden zich bij de uitreis 341 mensen:
303 mannen en jongens in dienst van de VOC en 38 vrouwen en kinderen. De hoogste persoon aan boord was opperkoopman Francois Pelsaert, tevens commandeur over de vloot waarin de 'Batavia' voer. Direct
onder hem stonden schipper Ariaen Jacobs en onderkoopman Jeronimus Cornelis, die aan boord eigenlijk geen speciale taak had, maar
meeging om in Indië voor de VOC handel te drijven. Om de sfeer te
bepalen: Pelsaert en Jacobs hadden al eerder samen gevaren en toen
onenigheid gehad. Cornelis ging voor de eerste maal naar Indië, maar
van hem wordt gezegd dat hij een aanhanger was van Torrentius, wiens
leer erop neerkwam dat het bestaan van een hel ontkend werd. Het
maakte dus niet uit wat je tijdens je leven deed, je kwam er na je dood
in ieder geval niet voor in de hel.
Lucretia Jans was een rijke vrouw die als passagiere meeging omdat
haar man al in Indië was. Zij had haar dienstmeid Zwaantje bij zich.
Ook was er op de 'Batavia' natuurlijk een predikant: Gijsbert Bastiaens.
Deze had duidelijk ook het plan zich in Indië te vestigen. Hij had
althans zijn vrouw en zeven kinderen bij zich.
Na het vertrek van Texel, op 28 oktober 1628, kwam de 'Batavia' met
de andere schepen van de vloot op 14 april 1629 aan bij Kaap de Goede
Hoop. Daar begonnen de moeilijkheden. Schipper Jacobs, die voor die
tijd had geprobeerd Lucretia Jans te verleiden, kreeg bij Kaap de Goede
Hoop grote belangstelling voor Zwaantje. Hij nam haar mee naar andere
schepen van de vloot om feest te vieren, wat door Pelsaert verboden
was, en hij werd betrapt toen hij met haar stond te vrijen in het privaat
bij Pelsaerts slaapvertrek. De 'Batavia' vertrok met de vloot op 22 april
van de Kaap, maar raakte spoedig daarna van .de andere schepen gescheiden. Op 12 mei deed zich een nieuw incident voor: een groep
mannen overviel Lucretia en besmeerde haar met uitwerpselen en andere viezigheid. De vrouw herkende haar a an vallers; Ariaen Jacobs
was erbij. Pelsaert kon hem echter niet direct straffen. Het schip voer
op dat moment alleen, op ongeveer 40 graden zuiderbreedte, in de
westenwindgordel. Op een bepaald moment moest er koers gezet worden naar het noorden, anders zou het schip op de westkust van Australië
belanden. Pelsaert, die als koopman van navigeren niet veel wist, kon
niet bepalen wanneer de draai gemaakt moest worden. Daar had hij
de schipper voor nodig. Wetend dat ze op een gegeven moment toch
gestraft zouden worden, spraken de misdadigers over een muiterij.
Later verklaren ze dat Jeronimus Cornelis hen daartoe opstookte.
Ondanks dat Jacobs dus niet vast zat, werd de bocht toch te laat
gemaakt en op een stille nacht loopt het schip op de klippen. Pelsaert
probeert eerst het schip los te krijgcn door zware goederen overboord
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te laten zetten en te wachten op hoog water, maar dat helpt niet. De
bemanning is intussen vreselijk bang geworden en zoekt vergetelheid
bij de wijnvaten. Zodra blijkt dat het schip niet los zal komen zorgt
Pelsaert ervoor dat zoveel mogelijk mensen met wat proviand en de
kostbaarste goederen op een paar eilandjes worden gezet. Hijzelf gaat
in een sloep met 48 man op zoek naar water. In de buurt van het schip
is echter niets te vinden en ook op het vasteland van Australië niet.
Omdat wind en stroom de sloep al zo ver naar het noorden hebben
gevoerd besluit Pelsaert door te varen naar Batavia om daar hulp te
vragen. Een maand na de schipbreuk arriveert hij al en krijgt van Coen
een schip om de overlevenden op te halen, maar vooral om de kostbare
goederen uit het wrak te bergen. Binnen een week na aankomst in
Batavia is Pelsaert alweer onderweg naar zijn gezonken schip. Schipper
Jacobs laat hij achter in Batavia - in de gevangenis.
Intussen is bij de schipbreukelingen het water en brood snel opgeraakt. Jeronimus Cornelis, die bij afwezigheid van Pelsaert en Jacobs
het hoogste gezag heeft, besluit daarom met een aantal mannen het
grootste deel van het volk te vermoorden, zodat de anderen een grotere
kans op overleven hebben. Hij begint met groepjes mensen op andere
eilanden in de buurt te zetten. Zogenaamd met het doel om water te
zoeken, maar in werkelijkheid om ze daar van dorst te laten sterven.
Andere mensen, ook vrouwen en kinderen, worden direct op alle mogelijke manieren vermoord. In totaal worden er zo'n 125 mensen door
Jeronimus en de zijnen omgebracht. Slechts zeven vrouwen mogen in
leven blijven maar moeten de aanvoerders van de bende ter wille zijn.
Predikant Bastiaens, wiens hele gezin, op zijn oudste dochter Judith
na, was omgebracht, zorgde ervoor dat die vrouwen dan tenminste met
de aanvoerders trouwden. Het was blijkbaar minder erg om met een
moordenaar te moeten slapen als je ermee getrouwd was. Jeronimus
Cornelis verwachtte wel dat er een schip zou komen om hen te redden.
Hij was echter van plan het direct te overmeesteren en ermee als zeerover
te gaan varen.
Dan blijkt dat één van de groepjes mensen die op een ander eiland
was gezet wè1 water had gevonden. Ook blijkt er voedsel in overvloed
te zijn. Jeronimus Corne li s probeert eerst met list en later met geweld
de andere groep te overmeesteren maar wordt uiteindelijk zelf door
hen gevangen genomen.
Op 17 september, na een reis van twee ma an den, komt Pelsaert met
het jacht 'Sardam' bij het wrak aan. Hij wordt tijdig gewaarschuwd
voor de groep moordenaars en k an ze zonder moeite overmeesteren.
Gedurende de volgende dagen verhoort hij een groot aantal mensen en
laat de ergste misdadigers ophangen. Nog tot 12 november is hij bezig
met het opvissen v an waardevolle goederen uit het wrak.
Van de 341 mensen die met de 'Batavia' uitvoeren bereikten er slechts
122 heelhuids Batavia. Bij zo'n scheepsramp, met zulke dramatische
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Andere schipbreukelingen worden door Jeronimus Cornelis en zijn mannen
vermoord (uit de Ongeluckige Voyagie van Isaac Commelin).
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gevolgen, ligt het meer voor de hand om te bedenken wat het voor een
arme man als predikant Bastiaens moet hebben betekend, die immers
zijn hele gezin had verloren en zijn dochter met een moordenaar moest
laten trouwen, dan aan de gevolgen die de ramp had voor de VOC. De
verliezen die de VOC met deze schipbreuk leed, waren echter enorm.
Niet alleen verging er een duur nieuw schip dat vervangen moest worden en was er een groot deel van de lading niet meer te redden, ook
ging voor dat jaar de handel op India verloren, omdat de 'Batavia' de
voor India bestemde goederen aan boord had.
Een ander gevolg was het besluit om voortaan geen vrouwen meer
naar Indië te laten gaan: 'Staande in desen te considereren, dat volgens
advis, door commissarissen in den Haagh deswegen geformeert, gene
vrouwspersonen, getrouwde of ongetrouwde, na Indien behoorde overgevoert te worden, en dat om voor te komen de peryckelen, dewelcke
daaruyt kunnen ontstaan, gelijck dat is gebleken aan 't verongeluckte
schip Batavia."
In Nederland is deze schipbreuk niet onopgemerkt gebleven. In de
zeventiende eeuw waren verhalen over verre reizen als die de VOC
ondernam erg populair, vooral als er onderweg iets spannends gebeurde, zoals een muiterij, een ontmoeting met een zeerover of een
schipbreuk. De scheepsjournalen die voor de VOC-bewindhebbers bijgehouden moesten worden, zijn v an zulke reizen, wat wel begrijpelijk
is, zelden bewaard gebleven. Gelukkig had de VOC zo'n uitgebreid
administratief systeem dat er juist over deze rampenreizen vaak heel
wat bekend is. Door middel van verklaringen van overlevenden en
ooggetuigen probeerden de bewindhebbers een beeld te krijgen van
de gebeurtenissen. In het VOC-archief zijn veel van deze verklaringen
bewaard gebleven. Ook over de schipbreuk van de 'Batavia' zijn daar
wat stukken te vinden, waarvan het 'Pelsaert-journaal', zoals het in de
wandeling genoemd wordt, wel het bel angrijkste is.
Pelsaert heeft v an de gebeurtenissen na de schipbreuk een nauwkeurig verslag bijgehouden. Het scheepsjournaal v an de 'Batavia' en alle
andere stukken die onderweg aan boord moeten zijn geschreven, zijn
- waarschijnlijk tijdens de schipbreuk - verloren gegaan. De verhoren
die Pelsaert na zijn terugkomst op de plaats van de schipbreuk afnam
en registreerde geven echter ook informatie over wat er voor de schipbreuk aan boord heeft plaatsgevonden.
Pas zeventien jaar na de schipbreuk verscheen de eerste druk van het
boekje Ongeluckige Voyagie van 't Schip Batavia, dat voor het grootste deel
is gebaseerd op het Pelsaert-journaal. Pelsaert zelf overleed in Batavia,
niet lang na de schipbreuk. Hij was dus niet de auteur van Ongeluckige
Voyagie. Zijn journaal werd bewerkt door Isaac Commelin, een vooraanstaand Amsterdammer die voor uitgever Jan Jansz. een groot aantal
'oude voyagien' voor uitgave gereed maakte. Commelin maakte v an
deze teksten, waarvan er enkele al eerder uitgegeven waren, een eigen,
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De ergste misdadigers worden opgehangen. De anderen verhoord en gemarteld
(uit de Ongeluckige Voyagie van Isaac Commelin).
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beter leesbare versie. Niet alleen uitgever Jansz. zag brood in 'Ongeluckige Voyagie'; acht drukken zouden in de jaren erna volgen, bij vier
verschillende uitgevers. Sommige uitgevers vulden het verhaal aan met
gegevens uit andere bronnen en allemaal voorzagen ze de tekst van
illustraties. Na de schipbreuk van de 'Nieuw-Hoorn' onder schipper
Bontekoe is het verhaal over de ongelukkige reis van de 'Batavia' waarschijnlijk het bekendste uit de geschiedenis van de VOC.
Ook nu is het verhaal nog populair. Er is op dit moment veel belangstelling voor de 'Batavia'. Het wrak werd in de jaren zestig teruggevonden en de inhoud ervan is nu helemaal geïnventariseerd. Allerlei goederen die door Pelsaert niet geborgen konden worden zijn nu uit het wrak
gehaald en worden bestudeerd. Ook is goed gekeken naar de constructie
van het schip. Er is namelijk niet veel bekend over de praktijk van de
scheepsbouw in het begin van de zeventiende eeuw. De gegevens die
het wrak opleverde zijn gebruikt bij de bouw van een replica van het
schip, die op dit moment in Lelystad aan de gang is.
Het is inderdaad een heel droevig verhaal, de schipbreuk van de
'Batavia', maar de onderzoekers van deze tijd zijn blij dat het gebeurd
is. Het is uniek dat over één gebeurtenis die 350 jaar geleden plaatsvond
nog zoveel informatie bewaard is gebleven. Dankzij het papieren archief
en het bodemarchief kunnen wij ons nu een zeer compleet beeld van
deze geschiedenis vormen.

Noot
1 Van Dam, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie, derde boek, ed. Stapel,
357.
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Het bekende schilderij van Jef Last door P.A. Begeer (Letterkundig Museum
Den Haag) met op de achtergrond onder andere de opschriften DIGOEL en
BAPA' TERE - een bekende beul uit het vroegere Batavia.
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Jef Last, de 'Digoeldichter
JOOP VAN DEN BERG

Schrijver-dichter Jef Last (1898-1972) heeft een aantal raakpunten met
Indisch-Nederlandse letterkunde. Van 1950 tot 1954 verbleef hij, onder
meer als cultureel adviseur van ex-president Soekarno, op Bali en publiceerde hij een aantal boeken met een Indonesische achtergrond, zoals
Djajaprana (1954), Bali in de kentering (1955) en Zo zag ik Indonesië (1956).
Voor de tweede wereldoorlog was Last in ons land vooral bekend
om zijn romans en novellen met sterk socialistische, anti-imperialistische en anti-militaristische tendenzen, hoewel dat laatste hem overigens niet verhinderde actief deel te nemen aan de Spaanse burgeroorlog.
In de jaren dertig richtte Jef Last niet alleen het oog, maar ook zijn
pijlen op het koloniale beleid in Nederlands-Indië. Zo verscheen in
1933 het bundeltje De koperen ploert (dat voor de prijs van 10 cent te
koop was op socialistische bijeenkomsten) met een aantal militante
strijdliederen over het kamp Digoel. Boven-Digoel op Nieuw Guinea
was het concentratiekamp waar vanaf 1927 tot 1943 opstandige Indonesiërs gevangen werden gehouden. Door deze, en andere publikaties,
werden de namen Digoel en Last sterk met elkaar verbonden. Zó zelfs
dat op het bekende portret van Last door P.A. Begeer (in het Letterkundig Museum in Den Haag) in de achtergrond naast de opschriften Marx
en Lenin ook staat: Digoel en Bapa Tere (een bekende beul uit Batavia).
Van die zogenaamde Digoelverzen nu een keuze met de aantekening
dat de verzen, mogelijk, op de huidige lezer een wat pathetische en
goedkope indruk maken, maar welke strijdliederen zijn daar geheel
vrij van?
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PRIJS 10 CENT

f
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JEF LAST

1933
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Het bundeltje strijdliederen De koperen ploert (1933) van de hand van Jef Last,
te koop op linkse bijeenkomsten voor de somma van 10 cent.
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HET DIGOEL WILHELMUS
(Vrij naar Marnix van St. Aldegonde).
Wilhelmus van Nassauwe,
zing ik omdat het moet,
den vaderland getrouwe
dat dronk mijn broeders bloed.
De knechten van Oranje
lieten mij ongedeerd,
de rechter zei, 'k verban je
opdat je ginds krepeert.
In Blanda's vrees te leven
heb 'k niet genoeg betracht,
daarom ben ik verdreven
en werd ik hier gebracht.
De heerschers, die regeeren,
kozen als instrument
in dienst der suikerheeren
van Rhemrev's regiment.
Mijn schild ende betrouwen
zijt gij niet, „groote heer",
voortaan zoo wil ik bouwen
slechts op mijn volks verweer,
dat het toch vroom mag blijven
vol strijdlust t' aller stond,
de tyrannie verdrijven
die mij het hart doorwondt.
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NIEUWJAARSGEBED DER
KAPITALISTEN.
Geef ons, o Heer,
spionnen meer,
kanonnen meer
en Digoel!
En geef ons, Heer,
ter Uwer eer,
de galgen weer
en Digoel!
0, schenk hen, Heer,
de lijdzaamheid
en 't wijs beleid
der Digoel!
En maak, 0 Heer,
dat steeds kastijdt
hun vrijheidstrijd:
de Digoel!
0 schenk ons, God,
een beter lot
en vetter pot,
en Digoel!
Zoo worde, God,
hun hoop geknot.
Gij voert hen tot
De Digoel!
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DIGOEL-DIGOEL
Waarom ik over Indië schrijf
en niets van mijn eigen land?
Daar ginds werd het lijf van mijn maats de schijf
voor het wapen in heerschers hand!
Daarginds slaat de rottan, en vol zit de cel
want zij plantten de roode vaan.
Wij vinden het prachtig en prijzen hun wel
maar wat hebben wij gedaan?
Wat deert ons de vent die daar ginds krepeert
in de hel van het Digoel-oord?
Als de koningin dertig jaar jubileert
is de wereld toch zooals het hoort!
Wij hebben wel zorg, maar wij hebben nog brood
en zoolang houden wij ons maar stil
wat heb je nou aan een voorbarigen dood
als de baas het toch een keer zoo wil?
Wij vinden het prachtig, die kerels daar
in hun bittere opstandigheid
maar we laten ze rustig, jaar na jaar
in hun barre verlatenheid.
Het is wel beroerd, maar wij zijn nog gezond
en wat heb je aan al dat misbaar?
Met het geld van de steun kom 'k voorloopig nog rond
en mijn aardappeltjes worden wel gaar.
Wij zijn socialist! wis en drie! op éen Mei
maar je moet niet te veel van ons wenschen
als er een lolletje is zijn wij er bij
maar elk ideaal heeft zijn grenzen.
En zie je, de daad der opstandigheid
moeten andren maar voor ons bedrijven
want wij kiezen liever de landerigheid
waar je gezond bij kunt blijven.
Zoo staat het in Holland. En daarom, vrind
denk ik steeds aan die Indische makkers.
Waar 't bekvechten ophoudt en 't strijden begint
daar zijn wij, in Holland, maar stakkers.
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Het oerhollandse woord SNAPHAAN voor een geweer uit de zeventiende en achttiende eeuw is een van die vele woorden die inmiddels
als senapan gemeengoed zijn geworden in de Indonesische omgangstaal.
Het wordt tenminste in het nieuwste Indonesisch-Nederlandse woordenboek van Teeuw als 'geweer' omschreven. In onze 'eigen' Dikke
Van Dale is een snaphaan 'een ouderwets geweer dat door middel van
een haan met een vuursteen wordt afgeschoten'. Het is ongetwijfeld de
VOC - die 'loffelycke compagnie' - geweest, die het geweer met de
lange loop in de Indonesische wereld introduceerde en kennelijk zo
overtuigend dat binnen twee eeuwen ieder geweer een senapan werd genoemd.
Genoeg etymologie nu, want het gaat ons meer om het beeld van de
harde klap van de haan die de vuursteen doet vonken, want onder deze
titel willen wij in de komende nummers van Indische Letteren teksten
publiceren, waarvan wij aannemen dat ze iets in uw brein zullen ontsteken, of dat zij op zijn minst als een vonkenregen op u afkomen. De
teksten die wij voor ogen hebben kunnen overal vandaan komen, van
autoriteiten op het gebied van de Indisch-Nederlandse letterkunde,
maar evengoed van straatslijpers, achttiende-eeuwse calvinistische regeerders, twintigste-eeuwse reizigers, journalisten en chroniqueurs, ongeacht plaats of tijd. Als de haan maar snapt, als de inhoud ervan maar
tegen de haren instrijkt of ze juist voor het eerst goed rond de kruin
doet vallen.
Wij willen de rij openen met wat prikkelende opmerkingen over de
Indisch-Nederlandse letterkunde, gemaakt door zo'n 'buitenstaander',
misschien daarom wel juist zo prikkelend en tot tegenspraak uitnodigend... De auteur is in dit geval de bioloog-schrijver-dichter Dick
Hillenius (1927-1987), die zich altijd met grote gretigheid op tal van
onderwerpen stortte, en zelf geen emotionele banden had met Indië/
Indonesië. Zijn visie op een van de kenmerken van de Indische letterkunde is op zijn minst een heel bijzondere.
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Er wordt al tientallen jaren geschreven over de achteruitgang van de roman.
Sommigen wijten het aan de psychologen, die de zekerheid waarmee men karakters
creëerde ondermijnd hebben. R. had laatst iets dergelijks bedacht aan de hand
van het feit dat de belangrijkste schrijfsels van tegenwoordig vaak op jeugdervaringen berusten, d.w.z. gebaseerd zijn op een nog niet door psychologische zelfkritiek
verdeelde persoonlijkheid.
Ik denk dat dat ook de reden is waarom zoveel van onze belangrijkste schrijvers
geboren zijn of lange tijd geleefd hebben in het oude Indië. Als men nagaat hoe
gering het aantal Nederlanders was in Indië, is het percentage schrijvers — vooral
de weinige grote schrijvers van ons land — die iets met Indië te maken hadden
onevenredig groot. Dat zou dan te maken moeten hebben met het feit dat men
leefde in een ± feodale gemeenschap, te midden van een bevolking waarmee men
sociaal zo weinig te maken had dat er ook geen psychische verbinding was, zodat
kleurige figuren onverdeeld kleurige figuren bleven, onaangetast door vergelijkingen met de eigen drijfveren. In zo'n wereld die overvuld was met uiterlijke
verschijningsvormen, zonder dat men de verbindende draadjes van de achterzijde
ook maar kon vermoeden, kon de fantasie in een daarvoor gevoelige periode tot
maximale bloei komen, m.a.w. de neiging om die vele vormen door steeds weer
andere gecreëerde lijnen te verbinden i.p.v. — zoals de wetenschap, de psychologie,
doet — de enige, echte, of althans meest waarschijnlijke lijnen van oorzaak en gevolg.

Dit arsenaal van onwetendheid, van kleurrijke verwondering, hebben we niet
meer.
(uit: D. Hillenius, Het principe van nieuwsgierigheid. De Arbeiderspers, Amsterdam 1978)

Men kan natuurlijk de opmerking, dat door het gebrek aan werkelijke
kennis van de inheemse wereld de 'kleurige figuren onverdeeld kleurig
bleven', afdoen als een gratuite redenering en wijzen op een paar geschriften, die deze denkwijze logenstraffen. Maar is, in alle eerlijkheid,
wat Hillenius te berde brengt, niet meer regel dan uitzondering? In tal
van boeken over Indië/Indonesië — ook die, geschreven door de 'groten'
zoals daar zijn: Daum, Dermout, Walraven, Friederici — worden toch
vaak met een zeker aplomp de motieven en handelingen van de inheemse bevolking weergegeven en met een grote vanzelfsprekendheid
geduid voor de Nederl andse lezer, mèt de 'verbindende draadjes aan de
achterzijde'. Wat wist de koloniale Nederlander (en ook de koloniale
Nederlandse schrijver) in gemoede van de wereld v an de inheemse
bevolking? Was wat hij achter die kleurige sarong, de kl anken van de
gamelan en de superieure trotse glimlach vermoedde, wel de juiste wereld?
Is wat Hillenius argeloos neerschreef minder aanvechtbaar d an wij
u willen doen geloven? En als hij ongelijk heeft, hoe groot is dan zijn
ongelijk? Laat uw gedachten er eens over gaan, schrijf eens uw visie
op de geponeerde 'stelling'. Laat ons eens weten of de vonkenregen
van de snaphaan uw huid heeft geschroeid of in het geheel niet. Kruis
de degens, laat de snaphaan knallen! ,
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Uitnodiging
Op vrijdag 11 oktober 1991 organiseert de Werkgroep IndischNederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag.
Het programma ziet er - onder voorbehoud - als volgt uit:
14.00 uur: Opening
14.05 uur: Adriënne Zuiderweg: Jacob Radermacher (17411783). Een notabel wetenschapper in Batavia
14.45 uur: Annette Lambregs: Zendelingenliteratuur
± 15.30 uur: Pauze
15.45 uur: Petra van Biezen: De wereld van Annie Foore
± 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.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
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De Indische wereld van Annie Foore
PETRA VAN BIEZEN -VAN DER TANG

Inleiding
In 1990 was het precies honderd jaar geleden dat Franwoise IJzermanJunius, die onder het pseudoniem 'Annie Foore' romans en verhalen
schreef, is overleden. Weinigen zullen zich dit gerealiseerd hebben.
Tijdens haar leven was zij geliefd en geëerd. Ze behoorde tot de schrijfsters die volgens Rob Nieuwenhuys'[...] door te schrijven bijgedragen
[hebben] tot de "opheffing van de vrouw"; ze brachten grote onderontwikkelde delen van ons volk tot lezen en tot bezinning op hun eigen
positie en eigen problematiek'.' Nu is zij echter vergeten. De Nederlandsche Spectator vond haar in 1890 bij haar overlijden ' [...] een te verdienstelijke vrouw, om niet met reden te mogen verwachten, dat spoedig
een bevoegde hand [...] ons met een "levensbericht" zal verblijden.
Daar Annie Foore de harten van zoo vele lezers heeft geroerd, kan een
schets harer waardig, van de belangstelling zeker zijn, nog voor die
geschreven is.'2 Er is echter nooit een levensbericht over haar verschenen
en aan haar werk is ook nauwelijks enige aandacht besteed. Om haar
plaats binnen de Indisch-Nederlandse letterkunde nader te bepalen,
heb ik haar als onderwerp van mijn onderzoek genomen.
Het opsporen van Annie Foores Indische romans en novellen kost
mij niet zoveel moeite - ik ontdek dat haar gehele oeuvre veel omvangrijker is dan ik ooit vermoedde -, maar al mijn pogingen om iets meer
over haarzelf te weten te komen, lopen op niets uit. Zelfs in Tiel, de
geboorteplaats van Annie Foore, is men haar vergeten. Wat een vooruitziende blik heeft haar moeder gehad wanneer zij schrijft: '[. . ] een
profeetesje zal in hare geboortestad wel evenmin geeerd zijn als een profeet.'3
Omdat ik mij niet wil beperken tot de behandeling van de Indische
romans, besluit ik verder op zoek te gaan naar biografische gegevens.
Met veel moeite kom ik op het spoor van enkele nabestaanden die mij
op een fantastische manier geholpen hebben. Bij één van hen blijkt
nog een familiearchief te zijn. Weer een ander heeft een privéverzame-
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Francoise als jong meisje (coll. mevrouw Verkade-Cartier van Dissel)
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ling met voor mij onmisbare informatie. Een derde heeft nog een prachtig familiealbum en als laatste blijken er bij een van de familieleden
nog drie mappen met interessante brieven te zijn. En dat was blijkbaar
nog niet alles, want recentelijk ontving ik nog meer aanvullend materiaal.
Aan de hand van al deze brieven en andere informatie, die onder
meer afkomstig is van de familie, kan ik nu nader ingaan op het leven
van Annie Foore en proberen een beeld van haar te schetsen.

Levensloop
Francisca Johanna Jacoba Alberta Junius wordt op 26 maart 1847 geboren in Tiel. Ze is het zevende kind van Franciscus Johannes Jacobus
Albertus Junius en Anna Maria Titia Burhoven Viëtor. In totaal zijn er
elf kinderen van wie er drie op jonge leeftijd gestorven zijn. Francoice
is afkomstig uit een intellectueel milieu.
Haar vader is predikant van de Nederlandse Hervormde gemeente in
Tiel. Hij bezocht van 1824 tot 1827 de Latijnsche school en studeerde
daarna theologie aan de Leidse universiteit. In 1836 promoveerde hij
tot doctor in de theologie. In 1844 vertrok hij naar Tiel, zijn derde
gemeente, waar hij tot zijn dood in 1879 zou blijven.4
Volgens Rob Nieuwenhuys krijgen de kinderen onder wie Francosse
en haar zuster Sophie (de schrijfster Johanna van Woude) een bij hun
milieu passende opvoeding. Zij leren hun talen en lezen veel.'
Over Franwoise's jeugd is erg weinig bekend. Op 22-jarige leeftijd
in 1869 debuteert zij met haar novelle Een belofte volbragt in het tijdschrift
Nederland. Verschillende andere novellen volgen, waarvan de meeste
gebundeld zijn in Een maar deelbaar (1875). In 1872 verschijnt de novelle
Florence's droom en in datzelfde jaar leert zij de vier jaar jongere ingenieur
Jan Willem IJzerman kennen. Tussen hen ontstaat, naast een innige
liefdesband, een onmiskenbaar intellectueel contact. Francoice helpt
hem met zijn eerste artikel Vestingwetten6 en hij assisteert haar bij haar
historische roman Vrijheidszin en Dwingelandij, De Strijd der vaderen tegen
Spanje (1872-1874). Op 27 februari 1873 wordt hun huwelijk bij de
burgerlijke stand voltrokken en door dominee Junius ingezegend.
Op 22 april 1873 vertrekt het stoomschip 'Willem, Kroonprins der
Nederlanden' uit de haven van het Nieuwe Diep met aan boord het pas
gehuwde paar naar Indië. Hun bestemming is Padang op de westkust
van Sumatra, waar Jan Willem onderzoek gaat verrichten naar het transportstelsel. De toch al langdurige reis wordt aanzienlijk vertraagd, wanneer op 2 mei, ter hoogte van Cape Negro, de krukas van de machine
breekt. Het stuurloze schip wordt door de Engelse stoomboot de 'Calliope' op sleeptouw genomen. Door het slechte weer breken verscheidene
keren de trossen en wordt de 'Willem' tot twee maal toe door de 'Calliope' geramd. De reparatie op Malta duurt drie weken. Het jonge paar
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geniet volop van het verplichte oponthoud en besteedt hun tijd door
zoveel mogelijk te gaan bezichtigen. In het Suezkanaal verliest de 'Willem' een schroefblad, wat wederom een oponthoud van ongeveer een
week in Suez betekent. In totaal duurt de reis 72 dagen.
Franwoise en Jan Willem wonen de eerste maanden van hun verblijf
in Indië in Padang, maar verhuizen al snel naar Solok, waar op 19 november 1873 hun eerste dochter Annie wordt geboren. Begin juli van
het daarop volgende jaar wordt Jan Willem overgeplaatst naar Padang.
'Padang toch is wel een zeer lief oord, maar als in alle Indische zeeplaatsen kan het hier slordig warm zijn. Verleden Woensdag heb ik Frans
met de non [Annie dus PvB] naar Fort de Kock gebracht. Ze heeft nu
tevens gelegenheid een boek af te maken, waarmede zij op het oogenblik bezig is', schrijft Jan Willem op 18 december 1874. Toch moeten
we nog tot 1877 wachten voordat De koloniaal en zijn overste in twee
delen verschijnt. In datzelfde jaar worden er ook drie nieuwe novellen
in Eigen Haard gepubliceerd.
In de tussentijd is Jan Willem bevorderd tot sectie-ingenieur en heeft
hij de leiding gekregen over de sectie Malang-Sengan van de spoorlijn
Bangil-Malang. Hij krijgt als standplaats Malang, waar op 16 maart
1876 zoon Ary en op 4 november 1877 de tweede dochter Frans wordt
geboren. Midden 1878 wordt Buitenzorg de nieuwe standplaats. Hier
wordt op 13 maart 1879 de derde en laatste dochter Ida geboren.
Vanaf 1879 verschijnen er in Eigen Haard weer regelmatig novellen
van Annie Foore en ook De Indische Gids neemt twee korte verhalen van
haar op. Een groot gedeelte van deze korte verhalen wordt in 1887
gebundeld onder de titels Indische Huwelijken en Uit ons Indisch familieleven.
De tweede Indische roman, De Van Sons, Een roman uit Indië, verschijnt
in 1881.
Ondanks haar drukke huisgezin vindt Francoise, naast het schrijven,
nog tijd voor andere werkzaamheden, want: 'Het echtpaar ontving veel
en graag. Mevrouw wist, hoe avonden te organiseren, versierde de
tafels fraai, tekende de menu's, liet toneelstukjes opvoeren, die zij geschreven had.'' En alsof dit alles nog niet genoeg is, blijkt zij ook nog
voorlezingen te houden. De drukke bezigheden, de voortdurende afwezigheid van Jan Willem en natuurlijk ook het afmattende klimaat zijn
niet bevorderlijk voor Francoise's psychische gesteldheid: ' [...] als ge
aanleg hebt voor zenuwachtigheid waarom schrijft ge dan nog boeken?
Waarom houdt ge voorlezingen van 3 uur? Daar zou iedere vrouw
bijkans haar gestel mee in de war brengen, vooral als men daarbij een
huisgezin met 4 kinderen te besturen heeft', schrijft een van haar zusters
in 1882.
In 1884 verhuist het gezin IJzerman naar Djokjakarta. Francoise blijft
doorgaan met het schrijven van korte verhalen, maar wanneer haar
zwager haar vraagt een roman te schrijven voor Het Nieuws van de Dag,
wijst zij dit verzoek af: 'Hoe gaarne ik ook zou willen, hoezeer mijn
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auteursijdelheid me ook influistert om eens alles te laten varen en me
geheel aan de schrijverij te wijden, ik mag het, met het oog op mijn
huishouden, maar vooral om der wille van man en kinderen niet doen!
Een geheele week heb ik nodig gehad om tot dit besluit te komen; en
het kost me meer dan ik zeggen kan; maar, niet waar? ge zult me
toestemmen dat men geen twee heeren dienen kan en, als ik dan kiezen
moet tusschen de letterkunde en mijne dierbaren, dan kies ik de laatsten.'8
Uit diezelfde brief blijkt ook een bittere teleurstelling. Francoise,
opgevoed in een intellectueel milieu, mist het geestelijk contact dat zij
met haar echtgenoot heeft. Jan Willem zet zich namelijk met zijn hele
persoonlijkheid in voor zijn werk en is veel van huis. Het huwelijk is
uitstekend, maar terwijl zij hem vroeger voor zich alleen had, moet zij
hem nu delen met haar 'onoverwinnelijke medeminnares, die akelige
spoor'. De contacten buiten haar huwelijk bieden geen enkele compensatie en wel allerminst op intellectueel niveau. Zij schrijft dan ook:
'Wat mij hier op Djocja het meest hindert is, behalve de verdierlijking
van den inlander en de lage trap van ontwikkeling waarop de (zoogenaamde) Europeaan staat het totaal gebrek aan geestelijk leven. Er is
niets dat animeert tot ontwikkeling, niets dat u eens opwekt om iets
goeds tot stand te brengen. Och neen, hoe zeer ik ook tracht er mij
tegen te verzetten, de prozaïsche omgeving werkt storend [...]. Ik voel
vooral de laatste tijd, dat ik achteruit ga ik ben, hoewel overigens
volmaakt gezond, dikwerf zenuwachtig en overspannen; het minste
gerucht hindert me; ik kan geen ongewone drukte verdragen, ben prikkelbaar in één woord, ik moet eens naar Holland!'
Over het sociale klimaat in Indië laten sommige auteurs ons niet
bepaald in het ongewisse. Daum spreekt van het 'veelhoofdige monster
der kwaadsprekerij'; Busken Huet heeft het over een kleine samenleving met 'een adem van ploertigheid'; Veth zegt dat de Hollanders in
Indië 'laboreeren aan een geweldige aanstellerij wegens rang en ze
kletsen, kankeren, zwetsen, roddelen en lasteren'. Dat is een klimaat
waarin juist iemand als Franwoise zich wel in de allerlaatste plaats
behagelijk voelt! Maar dat betekent tevens dat zij tegen wil en dank
in een isolement geraakt.
Vanaf mei 1885 krijgt Franwoise concurrentie van een tweede medeminnares: het oudheidkundig onderzoek waardoor haar echtgenoot
wordt gefascineerd en geabsorbeerd. Franwoise blijft doorgaan met het
schrijven van korte verhalen voor Eigen Haard.
Na dertien jaar tropen vertrekken zij dan eindelijk in mei 1886 met
verlof naar Nederland. Het gezin vestigt zich op het Prins Hendrikplein
in Den Haag. Franwoise verheugt zich op het vooruitzicht van een veertiendaags reisje naar Engeland, maar geniet ook volop van Den Haag
en Scheveningen. "t Is hier verrukkelijk', schrijft zij op 31 mei aan
haar nichtje, 'de concerten in het Bosch zijn begonnen en 15 Juny
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Franwoise in sarong en kabaja met haar vier kinderen Annie, Frans, Ary en Ida.
Foto onder is het groepje uitvergroot (coll. fam. H.E. van Gelder)
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wordt het badseizoen geopend. [...] de boschjes zijn ook heerlijk en
ik ben den heelen dag buiten.'
Onafwendbaar echter breekt het uur aan van het gedwongen tweede
afscheid van haar dierbare familie en vrienden. Op dat tijdstip weet zij
niet beter of er zullen nèg eens negen jaren tropen vóór de pensionering
op volgen. Op 17 augustus 1887 vertrekt het gezin weer naar Padang.
In datzelfde jaar verschijnt het korte verhaal Zijn 'lieve engel' in Eigen
Haard. In dit voor ons sentimentele en theatrale verhaal beschrijft Annie
Foore het enorme verdriet en de daarop volgende dood van een moeder
die haar kind in Europa voor zijn opvoeding heeft achtergelaten. Ook
Francoise wordt na het verlof door zorgen en verdriet gekweld, want
ook zij heeft haar zoon Ary voor zijn opvoeding in Nederland achter
moeten laten. De elfjarige jongen is ondergebracht bij ene Marie Scheffer. Die keuze is een hoogst ongelukkige, zoals ondubbelzinnig blijkt
uit een brief van Francoise van 22 oktober 1889.
'[Ze] heeft een zelfgenoegzaamheid, een alles alléén weten dat op
den duur ondragelijk wordt voor ouders die, al moesten ze de opvoeding
van hun kind aan anderen overlaten, toch gaarne nu en dan zouden
hooren af het kind werkelijk opgevoed wordt, en hoe. Verbeeld je dat
wij nooit rapporten krijgen; ... dat we, om eens iets van zijn vorderingen
te hooren, ons hebben moeten wenden tot Hubrechtse, die ons geheel
vreemd is. Ze heeft me in een geheel jaar niet geschreven en, toen ik
me daar onlangs over beklaagde, antwoordde ze dat als ze geweten had
daarmee de verplichting op zich te nemen van geregeld te schrijven, ze
Ary nooit bij zich aan huis zou hebben genomen.'
Deze Marie Scheffer verzuimt niet alleen de ouders omtrent hun kind
regelmatig op de hoogte te stellen, bovendien is zij het kind liever kwijt
dan rijk:
' [...] Marie me laatst een vreeselijk overspannen brief schreef, na
een jaar zwijgens, een brief waarin zij Ary een stoornis noemde in haar
huiselijke kring enz. enz. ...'
Voor de toch al nerveuze Francoise is het een hard gelag. Vanuit Indië
staat zij vrijwel machteloos. Zij en Jan Willem overwegen zelfs hun
zoon voor een half jaar naar huis te laten komen, maar zien daarvan af
wegens 'de gevaren der reis en dan de groote hap die uit zijn leertijd
genomen wordt. Intussen blijft het een kwestie die ons voortdurend
bezighoudt en waarover ik reeds menig grijs haar heb gekregen.'
Na ampel epistolair overleg met de familie in Nederland, wordt besloten dat Ary zal worden opgenomen in het gezin van zijn oom Mattheus
IJzerman in Amsterdam. Het betekent nauwelijks een verbetering, zoals
wij kunnen afleiden uit een brief van zijn oudste zuster Annie in mei
1890.
'Wat Ary betreft, wij zijn blij dat hij van Mevr. Scheffer vandaan is,
maar Ma weet niet of oom Matthey wel de geschikte persoon is om
hem op te voeden. Zooals u misschien weet, ben ik drie maanden bij
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oom Matthey aan huis geweest, maar ik vond 't er niet erg prettig ...
er ging bijna geen dag voorbij dat ik me niet van angst over mijn lessen
in slaap schreidde.'
Vooral de laatste jaren van haar leven is Francoise psychisch uiterst
gevoelig en kwetsbaar geworden. Treffend in dit verband is haar reactie
op het bericht over een ernstig ziektegeval: 'Ik ben het zoo geheel eens
met wat Bergsma ons onlangs schreef over het herstel zijner dochter.
De vreeselijkheid dier maanden aan haar ziekbed doorgebracht kan
zelfs door de vreugde over haar herstel niet vergoed worden' (oktober
1889). Niet alleen mist zij Ary, ook Jan Willem is frequent afwezig.
Wanneer hij bijvoorbeeld in oktober 1889 veertien dagen op reis is,
voelt zij zich ' [...] zoo vreeselijk eenzaam... misschien zal alles beter
gaan als Jan er is: ik verbeeld me altijd dat hij het geluk en de vroolijkheid met zich brengt...'
In datzelfde jaar, 1889 dus, verschijnt haar laatste roman Bogoriana
in 27 afl everingen in Eigen Haard. Op 25 april 1890 schrijft Tjeenk Willink, dat hij voor een honorarium van f 200,- de roman in boekvorm
wil laten verschijnen. Francoise blijkt dan al enkele maanden ziek te
zijn en zou, volgens haar arts, in Freiburg geopereerd moeten worden.
Na een vergeefse poging een plaats te boeken op de eerstvolgende boot
naar Europa, vertrekt het gezin naar Batavia om een zekere dokter Stratz
te raadplegen. Dochter Annie schrijft: 'Dr. Stratz, die een specialiteit is
in de ziekte waaraan Ma lijdt, heeft nu 't arme moedertje tweemaal
onderzocht, en de tweede maal, na Ma gechloroformeerd te hebben,
verklaard, dat Ma wel ernstig ziek was, maar hij alle hoop had haar te
behouden...' Francoise zelf is niet zo optimistisch over haar aanstaande
operatie. Bij de brief van haar dochter voegt zij een kort afscheidsbriefje:
'Lieve zus en broer
Een enkel woord bij Annies brief. Wanneer gij dezen ontvangt weet
gij waarschijnlijk den a fl oop reeds. Ik vrees met groote vreeze, maar
IJzerman is vol goeden moed. Hoe het moge afloopen, mijn innigen
dank voor wat gij voor ons waart in Holland, voor wat gij nu zijt voor
Ary! God zegene u en de uwen, blijf mijn kinderen in liefde gedenken
en mocht het ergste gebeuren, troost u dan met de gedachte, dat ik het
hoogste en beste, wat het leven geven kan, de groote liefde van een
edel hart en moederweelde in zijn hoogste zaligheid genoten heb. God
geve, dat ik u spoedig nogmaals schrijven kan, anders vaarwel.'
Francoise overlijdt 30 mei 1890. Ik ben sterk geneigd Francoise's
overlijden niet of althans zeker niet alleen toe te schrijven aan een
mislukte operatie, of aan een onverwacht daarbij optredende complicatie, zoals sommige familieleden menen. Ik ben er nagenoeg van overtuigd dat een psychische component doorslaggevend is geweest. Haar
foto uit 1890 toont ons een droefgeestig starende corpulente matrone.
Zij is dan pas 43 jaar oud. Dat veranderingsproces heeft zich binnen
zeventien jaar voltrokken. Naar mijn mening bestaat er alle reden aan
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te nemen dat Francoise behoort tot de Hollandse vrouwen voor wie
Indië een ernstige deceptie is geworden en dat dit haar dood heeft bespoedigd.
Misschien speelde er tenslotte nog een factor mee, namelijk Francoise's al te idealistische en overtrokken verwachtingen inzake huwelijk
en moederschap. Wie deze hooggestemde waarden met nadruk en zelfs
op schrift uitdraagt, dient daaraan primair zelf te voldoen. Hoe zwaarwegender de idealen die iemand zich ten doel stelt, hoe groter het risico
van innerlijke spanningen en schuldgevoelens. Met andere woorden:
torste Francoise wellicht een te zwaar waardenpakket mee, waaraan
zij in het nu eenmaal compromissen vragende leven niet altijd kon voldoen?
De roman Bogoriana wordt na haar dood in boekvorm uitgegeven.
Velen vinden dit haar beste Indische roman. Ik ben het hier niet mee
eens en zal om mijn standpunt te rechtvaardigen iets over haar drie
Indische romans vertellen.

De Indische romans
De eerste roman, De koloniaal en zijn overste, speelt zich af op een stoomschip dat op weg is naar Indië. Aan boord bevindt zich, naast een
gemêleerd gezelschap, een groot aantal soldaten. Eén van hen, een Indo,
blijkt later de zoon te zijn van de overste die de troepen begeleidt. Deze
overste heeft vroeger een verhouding gehad met een vrouw die hij
verlaten heeft om een rijk huwelijk te sluiten. Moeder en zoon hebben
nog maar één doel in hun leven, namelijk wraak nemen op de man die
hen in de steek heeft gelaten.
Uit het voorwoord van deze roman blijkt dat Annie Foore haar eigen
reis naar Indië beschrijft en dat zij de reis 'zooveel mogelijk getrouw
heeft weêrgegeven'. De intrige is echter fictie. Omdat bijna de gehele
reis van Francoise en Jan Willem naar Indië beschreven wordt in de
brieven die ik van de familie ter inzage had, besloot ik de roman met
de brieven te vergelijken. Ik ontdekte toen dat Annie Foore inderdaad
de reis zo waarheidsgetrouw mogelijk heeft weergegeven. Kleine voorvalletjes in het boek, zoals het slecht functioneren van de hofmeester,
een kok die dagelijks het eten verknoeit, de slechte behuizing van de
soldaten etc., komen precies overeen met de werkelijkheid. Zelfs de
hotels waar de passagiers tijdens hun oponthoud in Gibraltar verblijven, blijken bestaande hotels te zijn waar Francoise en haar man gelogeerd hebben. Hoewel er ruim vier jaar verstreken is tussen de reis en
het verschijnen van de roman, hoeft dit natuurlijk geen opmerkelijk
feit te zijn. De reis, die een opeenstapeling was van calamiteiten, zat
natuurlijk goed in haar geheugén geprent. Maar er is meer! Sommige
passages uit het boek blijken bijna letterlijk uit de brieven overgenomen
te zijn. Ik geef u een voorbeeld. Ik citeer eerst het boek:
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Het decor voor de roman Bogoriana, de Plantentuin in Buitenzorg (coll. mevrouw
Verkade-Cartier van Dissel)
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'Er kwam een der heeren een anecdote te binnen, die de lezer zich
misschien ook zal herinneren: de kommandant eener vesting was zoo
overtuigd van het indrukwekkende der stelling, dat hij, als het beste
middel om zijn aanvaller van diens plannen tot belegering te doen
afzien, hem uitnoodigde binnen de stad te komen; hier leidde hij hem
rond en gaf hem verklaring van alles wat hij zag. Den volgenden dag
werd het beleg opgebroken. De Engelschman zou ten opzichte van
Gibraltar misschien niets doeltreffender kunnen doen' (p. 74).
En nu de brief van 4 mei 1873:
'Er schoot mij een anekdote te binnen, die ge u misschien ook zult
herinneren; een kommandant binnen een sterkte was zoo overtuigd
van het indrukwekkende der stelling, dat hij als beste middel om zijn
aanvaller van diens plannen te doen afzien, hem uitnoodigde binnen
de stad te komen; hier leidde hij hem rond en gaf verklaring van al,
wat hij zag. Den volgenden dag werd het beleg opgebroken. Ik voor
mij ben overtuigd, dat de Engelschman niets wijzer zou kunnen doen.'
Het is opmerkelijk dat de brieven waaruit geciteerd wordt, niet door
Franwoise maar door Jan Willem geschreven zijn. Omdat Franwoise grote
stukken uit zijn brieven voor haar roman gebruikt heeft, zouden we
dus kunnen stellen dat Jan Willem ook aan dit boek heeft meegewerkt.
In De koloniaal en zijn overste verwerpt Annie Foore het koloniale systeem, het houden van 'huishoudsters', gemengde huwelijken en verstandshuwelijken. Zij is een fel tegenstander van de rangen- en standenmaatschappij en veroordeelt de Europeaan die voor de hoogmoed en
eerzucht alles opoffert. Haar houding ten aanzien van de Indo-Europeanen is ambivalent. Positief is zij over hun gracieuze uiterlijk, terwijl zij
zich denigrerend uitlaat over hun taalgebruik. Het beeld dat Annie
Foore van de Javanen schetst, is in eerste instantie negatief. Dit wordt
veroorzaakt door de eerste indruk die het vuile Batavia op de baren
maakt: ' [...] en gij Multatuli, mag ik weten waar uwe Adinda's zich
hebben verstopt? ik zie niets dan ongeneerde zwarte meiden, die zich
in vuile kalihs baden ...' (p. 351). Later wanneer de nieuweling al het
mooie van Indië heeft gezien, veranderen zelfs die 'zwarte ongeneerde
meiden' in mooie Adinda's.
De tweede roman, De Van Sons, gaat over het leven van Emile en Dora
van Son op een Indische binnenplaats. Al vanaf het moment dat Emile
van de middelbare school kwam, wist hij dat hij ambtenaar in Indië
wilde worden. 'Als zooveel hollandsche jongelui dweepte hij met de
vrijmaking van den onderdrukten Javaan en het was een zijner geliefkoosde gedachten weldra iets te kunnen bijbrengen tot het geluk v an
dat arme volk, dat zooveel deugden behield, ondanks de tir an nie zijner
geldzuchtige overheersers' (p. 157). In Indië echter blijkt de arme Javaan toch niet zo onderdrukt te zijn als hij het zich had voorgesteld.
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Francoise ongeveer 43 jaar oud (coll. de heer M.J. IJzerman)
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Toch blijft hij zich inzetten voor de Javanen, die door de vele herendiensten en de hebzucht van hun overheersers uitgebuit worden. Dora
en Emile krijgen te maken met een rangen- en standenmaatschappij
die hen volkomen vreemd is. Ondanks allerlei soorten problemen, zoals
pogingen tot omkoping, voortdurend geldgebrek, familieproblemen en
een poging tot aanranding, blijven zij hun idealen trouw.
Ook in De Van Sons komt een duidelijke visie op het koloniale systeem
voor. Bovengenoemd citaat dat reminiscenties wekt aan de Max Havelaar
is hier een duidelijk voorbeeld van. Het beeld dat Annie Foore van de
Indo-Europeanen schetst, is, op een enkele uitzondering na, niet erg
gunstig. Haar houding ten aanzien van de Javanen is net als in haar
eerste roman ambivalent. Ook nu weer propageert Annie Foore het
huwelijk dat op liefde gebaseerd is, zelfs als dat een gemengd huwelijk
is en wijst ze het verstandshuwelijk af.
Bogoriana, de laatste roman, beschrijft het leven aan het Buitenzorgse
hof. De hoofdpersonen in dit verhaal zijn Gustaaf en Nita Verschuere.
Gustaaf is tijdens zijn verlof in Nederland met de jonge en naïeve Nita
getrouwd. Eenmaal in Indië blijkt dat Gustaaf niet de liefhebbende
man is met wie Nita dacht getrouwd te zijn. Hij is bezeten van maar
één doel, namelijk zo hoog mogelijk de maatschappelijke ladder te
beklimmen. Ten koste van alles en iedereen wil hij zo snel mogelijk
carrière maken. Hij werkt bijna dag en nacht en laat Nita aan haar lot
over. Hij heeft weinig geduld met haar en verwacht dat zij achter zijn
ideeën staat. Nita probeert er alles aan te doen om een gelijkwaardige
partner voor haar echtgenoot te worden, maar beseft al gauw dat Gustaaf
haar niet nodig heeft. Na een zware psychische depressie vertrekt zij
naar Nederland. Gustaaf beseft uiteindelijk dat zijn vrouw belangrijker
is dan eer en roem en reist haar achterna.
Het wereldje dat Annie Foore in deze roman in kaart brengt, wordt
bevolkt door de hogere standen aan het Buitenzorgse hof. Het zal dan
ook niemand verbazen dat in Bogoriana de Indo-Europeanen totaal geen
rol spelen. De visie van de schrijfster ten aanzien van de Javanen is
onveranderd, namelijk het ene moment positief en het andere moment
negatief. Ook haar houding ten aanzien van het verstandshuwelijk en
de rangen- en standenmaatschappij heeft geen verandering ondergaan.
Een visie op het kolonialisme wordt niet geventileerd.
Aanvankelijk leek het mij niet eenvoudig de drie romans met elkaar
te vergelijken, omdat ze zo totaal verschillend zijn. De eerste is een
reisverhaal, de tweede gaat over het leven op een Indische binnenplaats
en de derde is de beschrijving van het leven aan het Buitenzorgse hof.
Stilistisch is de laatste roman de beste. De auctoriale verteller is verdwenen en de lezer wordt ook niet meer zo hinderlijk aan het handje
meegevoerd. Ook maakt de schrijfster veel meer gebruik van stijlfiguren
dan in haar andere werken. Mijn persoonlijke voorkeur gaat echter uit
naar De Van Sons, omdat daarin een goed beeld van de koloniale samen157
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Grafkelder van Francoise op Tanah Abang te Batavia (coll. mevrouw VerkadeCartier van Dissel)
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leving in de negentiende eeuw wordt gegeven. Juist door dat beeld
dat zij schetst, is deze roman voor ons nu nog interessant en waard om
gelezen te worden.
Bij nadere beschouwing zijn er echter toch vrij veel overeenkomsten
in de romans. Zo keren bijvoorbeeld steeds weer dezelfde motieven
terug en blijft Annie Foore de rangen- en standenmaatschappij verwerpen. In alle drie de romans wijst zij het verstandshuwelijk af en propageert ze het huwelijk dat gebaseerd is op liefde. Wat dat betreft mag
haar visie door de jaren heen dezelfde blijven, haar houding ten aanzien
van gemengde huwelijken blijkt een verandering te hebben ondergaan.
In De koloniaal en zijn overste merkt ze op dat nonna's, die met Hollandse
heren getrouwd zijn, zich achteraf diep ongelukkig voelen, omdat ze
door hun opvoeding en beschaving niet berekend zijn op hun positie.
In De Van Sons echter, beschrijft ze een gemengd huwelijk als gelukkig
en tevreden. In de gehele roman valt geen kritische noot te bespeuren
over gemengde huwelijken en zelfs het hebben van 'huishoudsters'
wordt niet expliciet afgekeurd.
Haar visie op het koloniale systeem lijkt mij zeer vooruitstrevend. In
de eerste roman laat de schrijfster duidelijk merken dat zij het koloniale
bestel als zodanig afwijst. In De Van Sons hangt ze nog steeds diezelfde
mening aan, maar toch lijkt het alsof ze niet meer zo fel is wanneer ze
Emile laat vaststellen dat de Javaan niet zo onderdrukt is als hij aanvankelijk gedacht heeft. Haar houding ten aanzien van de Javaan blijft onveranderd.
Waarom Annie Foore in de loop der tijden zo geheel vergeten is, is
mij niet helemaal duidelijk. Men kan haar niet verwijten dat zij geen
oog had voor de onderdrukking van de Javaan. Misschien komt het
omdat zij zich weinig verdiept in het leven van de inheemse bevolking.
Maar ik vraag me af hoeveel schrijvers in die tijd zich wel in het leven
van de inlanders verdiept hebben. Of zou het soms komen door haar
wat overdreven en al te idealistische kijk op huwelijk en moederschap?
Ik weet het niet, maar ik vind dat haar romans de plaats moeten krijgen
waar zij recht op hebben, dat wil zeggen onder de literaire documenten
die blijven getuigen van ons koloniale verleden, met zijn licht- en schaduwbeelden.

Petra van Biezen (1946) studeerde Nederlandse letterkunde in Leiden. Zij
studeerde af op een onderzoek naar het leven en werk van Annie Foore.
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Noten
1 Oost-Indische Spiegel, 216.
2 'Berichten en mededeelingen', 14 juni 1890.
3 Brief van mevrouw Junius, 9 februari 1881.
4 J.P. de Bie en J. Loosjes (red.), Biografisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland, dl. V, 618-619. Hierin staat overigens de foutieve vermelding dat ds. Junius één zoon en vier dochters had, terwijl er resp. drie en
acht waren.
5 Oost-Indische Spiegel, 228.
6 Verschenen in: Onze Tijd dl. 1 (1873).
7 D.C.E. Boerlage-IJzerman, Enige persoonlijke he rinneringen aan Dr. Ir. J.W. IJzer-

man.
8 Brief van Francoise aan haar zwager de heer Posthumus, 25 februari 1885.

* Voor gegevens over Annie Foore ben ik veel dank verschuldigd aan mevrouw
E. Verkade-Cartier van Dissel, de familie H.E. van Gelder, de heer M.J.
IJzerman, de familie J.W. IJzerman en de heer A. Coenen.
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Jacobus Cornelis Mattheus
Radermacher (1741-1783)
Een notabel wetenschapper te Batavia
ADRIENNE ZUIDERWEG

Zyn Ed. is bijzonder Werkzaam geweest en daar door groote
kundigheden vergaderd, zoo in Zaaken de Ed Compagnie betreffende als in alle Takken van Studien en Wetenschappen.
Ook een menschenvriend door hulp en mededeelzaamheid.
Deze woorden werden geschreven door Frans Reinier Radermacher in
zijn Genealogie en Aantekenings-Boek der Famillie van Radermacher ter nagedachtenis aan zijn vader, Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher.
Hiermee schetste hij een man die hoog geacht werd door vrienden in
Batavia en familie in het vaderland.
Notities, manuscripten van artikelen en tekeningen van Jacobus Radermacher in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag en het Rijksarchief
Zeeland in Middelburg) getuigen van zijn veelzijdige belangstelling
voor de natuurwetenschap, navigatiekunde, cartografie, letterkunde en
taalkunde, typografie, geografie, religie, bestuurs- en organisatiekunde,
etc.
Hoe is deze belangstelling bij Jacobus Radermacher ontstaan? Hoe
weten wij dat hij geïnteresseerd was in wetenschappelijke proefnemingen? Waarom stichtte hij een vrijmetselaarsloge en richtte hij het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen op? En niet te vergeten
wie was Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher?

Levensschets
De informatie voor het schrijven van een levensschets van Jacobus
Radermacher is afkomstig uit het Genealogie en Aanteekenings-Boek der
Famillie van Radermacher behoord aan Heer Fransch Reinier Radermacher, uit
Jacobus' eigen aantekeningenboeken Sources du bonheur3 en Annotatien4,
en uit zijn reisboek getiteld Journal mijner reizen op zee'.
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Jacobus Radermacher werd geboren op 31 maart 1741 in Den Haag.6
Hij was een zoon van Johan Cornelis Radermacher en Suzanna Ignatia
van Schinne. Op jonge leeftijd verloor hij zijn ouders. Waarschijnlijk
werd hij geprotegeerd door zijn oom Samuel, een broer van zijn vader,
die burgemeester van de stad Middelburg en bewindhebber van de
Verenigde Oost-Indische Compagnie was. Zo gebeurde het dat hij op
30 december 1757 als onderkoopman vanuit Middelburg op het Zeeuwse schip de Middelburg naar Batavia vertrok.
Batavia was Jacobus gunstig gezind. Niet lang na zijn aankomst, op
19 december 1758, werd hij benoemd tot tweede administrateur in de
Groote Winkel en enkele maanden later, op 9 maart 1759, tot tweede
administrateur in het Graanmagazijn. Op 10 januari 1761 werd hem de
rang van koopman toegekend. Op 6 april 1762, hij was toen 21 jaar
oud, werd hij tot opperkoopman aangesteld. Gelijktijdig volgden zijn
benoemingen tot licentmeester en tot Sabandhar over de niet christelijke
inlandse bevolking.'
Inmiddels was Jacobus getrouwd met Margaretha Sophia Verijssel.
In het Rijksarchief Zeeland is hierover een notitie terug te vinden van
Daniel Radermacher, zoon van Samuel Radermacher, uit Middelburg
en zakenwaarnemer van Jacobus. Evenals zijn vader was Daniel burgemeester van Middelburg en bewindvoerder van de VOC. Op de achterzijde van een speelkaart, schoppen vijf, noteerde Daniel: 'Neef en Nigt
Radermacher te Batavia getrouwd 7. Junij 1761. Bruijdegom oud [...]
21. jaaren. Bruyd oud [...] 17. jaaren'8. Margaretha, geboren op 9 oktober 1745, was een dochter van Hugo Verijssel, raad van Oost-Indië, en
Sophia Francisca Westpalm. Toen haar vader overleed hertrouwde haar
moeder met Reinier de Klerk. Op dat moment was De Klerk nog raad
extra-ordinair. Zijn benoeming tot gouverneur-generaal volgde pas in
1777.
Op 27 september 1763 werd Jacobus toestemming verleend om naar
het vaderland te reizen. Hij was vijf jaar in Batavia werkzaam geweest.
In gezelschap van zijn vrouw scheepte hij zich op 20 oktober in op het
schip de Baarzande dat voor de Kamer Enkhuizen voer. Voor Jacobus
had een zeereis geen geheimen meer, maar Margaretha die in Batavia
was geboren en getogen, had nog nooit een voet buiten deze stad
gezet.
Aangekomen in het vaderland vestigden de Radermachers zich op 3 mei
1764 in Den Haag. Al spoedig, op 10 juni 1764, werd Jacobus aangesteld
tot pensionaris-honorair van Vlissingen. Vermoedelijk hebben zijn familierelaties in Zeeland hierbij een rol gespeeld. Een jaar later werd
hun oudste zoon Frans Reinier geboren.9
Jacobus Radermacher die al enige tijd met zelfstudie bezig was, besloot zich op 9 juni 1766 in te schrijven bij de universiteit van Harderwijk. Een dag later promoveerde hij er tot doctor in de rechten. Zijn
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promotor was professor P. Bondam. Op 13 juni legde hij in Arnhem
de eed af als advocaat. Zijn aanstelling bij de balie duurde nog geen
half jaar, wat voor die tijd niet ongebruikelijk was.
Wat er verder precies in het voorjaar van 1766 is gebeurd, weet ik
nog niet. Wel staat vast dat Jacobus verschillende keren bij de Heren
XVII tevergeefs heeft aangeklopt om weer naar Batavia te mogen terugkeren. Zijn pogingen om benoemd te worden tot waterfiscaal in Indië
liepen keer op keer stuk. Zelfs zijn verzoeken bij dit hoge bestuurscollege van de VOC om weer als opperkoopman in Batavia werkzaam te
mogen zijn, mislukten. Vermoedelijk namen de bewindvoerders van
de VOC hem zijn publikatie van zijn ideeën over verbetering van de
organisatie van de VOC niet in dank af. Radermacher had zich namelijk
kritisch uitgelaten in een geschrift getiteld Bedenkingen over den tegenwoordigen Staat der Ned. 0.1. Maatschappy.l°
Inmiddels was de familie Radermacher verhuisd naar Amsterdam."
Jacobus waagde nog één poging om terug te mogen keren naar Batavia.
Ditmaal had hij geluk. De Heren XVII gingen in op zijn verzoek. Zij
stonden hem toe om met vrouw, twee kinderen (inmiddels was een
tweede zoon geboren) en een meid met een schip van de Kamer Amsterdam te vertrekken. Een belangrijk detail is dat Radermacher de overtocht voor hemzelf, zijn familie en de meid zelf moest betalen. l2 Dit
betekent dat Jacobus blijkbaar nog niet opnieuw in dienst van de VOC
was.
Op 20 december 1766 scheepte Jacobus zich met zijn gezin in op het
schip de Tulpenburg. Tot droefenis van de ouders overleed het jongste
kind, Johannes Cornelis Hugo, op eerste kerstdag aan boord van het
schip, dat op de rede van Texel op weersverbetering lag te wachten.13
Na een moeizame reis met stormen, hoge zeeën en blikseminslag
bereikte men uiteindelijk op 21 augustus 1767 Batavia. Daar bleek dat
men had uitgekeken naar Radermachers terugkeer. Een benoeming tot
onderschepen14 lag op hem te wachten. Dit is opmerkelijk, want hieruit
blijkt dat Radermacher een werknemer van de VOC was geworden.
Ook tijdens zijn tweede Indische periode verliep zijn maatschappelijke
carrière voorspoedig. Op 8 juni 1768 werd hij aangesteld tot schepen
van Batavia. Een half jaar later, op 6 december, volgden zijn aanstellingen tot baljuw en kerkmeester. Dan is er even rust in de reeks van
benoemingen. In deze periode baarde zijn vrouw Margaretha een tweeling, twee meisjes, die dezelfde dag overleden."
Vanaf 1775 krijgt de reeks aanstellingen een vervolg. In mei van dat
jaar werd hij benoemd tot raad extra-ordinair van Oost-Indië. In de
nagelaten stukken van Daniel uit Middelburg bevindt zich een exemplaar van de Middelburgsche Courant van 24 oktober 1775, waarin deze
benoeming werd aangekondigd. 16 Twee jaar later, in 1777, werden
Jacobus de ambten opgedragen van president van schepenen en van
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kolonel van de burgerij (1 oktober), president van het college van curatoren en scholarchen van stadsscholen (25 november) en commissaris
over de Bovenlanden (4 december). In dat jaar was zijn schoonvader
Reinier de Klerk benoemd tot gouverneur-generaal.
Op 2 maart 1781, nadat het bericht was ontvangen van het uitbreken
van een langverwachte oorlog met Engeland, volgde de benoeming tot
commissaris van de verdedigingswerken, de fortificatiën. Drie maanden
later volgde zijn aanstelling tot commissaris te velde (12 juni).
In aantekeningen van Jacobus kunnen we lezen hoe zijn werkzaamheden over de week waren verspreid." 's Maandags woonde hij als
president de vergadering van de schepenen bij en bezocht hij 's avonds
de bestuursvergaderingen van het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. De dinsdag was gereserveerd voor een vergadering bij de hoge regering. Op woensdag was hij vrij. 's Donderdags
vergaderde hij bij de burgerij. Op vrijdag was hij opnieuw aanwezig
bij de vergaderingen van de hoge regering. Op zaterdag vergaderde hij
bij het college van curatoren en scholarchen van de stadsscholen. Zoals
gebruikelijk in Batavia, was de zondag gereserveerd voor de kerkgang.
In zijn privé-leven volgde een zware slag toen op eerste kerstdag
1781 zijn vrouw Margaretha overleed. Maar het leven ging verder voor
Jacobus. Bijna tegelijkertijd werd hij benoemd tot raad-ordinair van
Oost-Indië. Pas in 1783 werd dit bericht in Batavia ontvangen. Echter,
Radermacher had andere plannen. Omdat hij sukkelde met zijn gezondheid, hij had vreselijke last van jichtaanvallen, vroeg hij toestemming
om naar het vaderland te mogen vertrekken. Dit werd hem door de
regering van Batavia toegestaan. Zij benoemde hem tot vice-admiraal
van de retourvloot.18
Inmiddels was Jacobus hertrouwd met Anna Jacoba Bosch die in
Indië was geboren. 19 Zijn tweede vrouw die 15 jaar oud was (twee jaar
jonger dan zijn zoon Frans Reinier), was van goede afkomst en bezat
veel geld. Jacobus kondigde zijn vertrek naar het vaderland en zijn
huwelijk met Anna bij zijn neef Daniel op de volgende wijze aan.
[Anna is] van een goede Haagsche familiij die er wel uitsiet en
zoveel geld heeft als ik bij het mijne nodig heb om fatsoenlijk
in Nederland te leeven zonder na iets te tragten als na rust
gesondheid en vergenoeging.2°
Radermacher scheepte zich met zijn nieuwe echtgenote in op het schip
Java. Maar voordat het zover was, werd eerst tijdens een speciaal door
Radermacher zelf bijeengeroepen vergadering van de Raad van Indië
afscheid genomen. Namens alle leden sprak de schepen Sirardus Bartio
een woord van dank uit,
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voor alle de zorgen, en onvermoeijende arbeijd, welke zijn WelEd: Gestr: altoos, ter handhaving van Regt, en Geregtigheijd
heeft geoeffent, en den welvaard deser Stadt en Ingeseetenen
gebragt, bevordelijk te zijn, mitsgaders niet minder bedankende, voor de minsaamen vriendschap en Genegenheijd, altoos
aan de leeden beweesen [...].Z1
Echter, Radermacher zou het vaderland en zijn zoon Frans Reinier22
nooit meer terugzien. Op 24 december 1783 vond er namelijk een oproer
plaats op het schip Java. Aanstichters waren 25 Chinese matrozen.
Mede-reiziger ingenieur Laurens Lusson, lid van het Bataviaasch Genootschap, was ooggetuige van deze opstand. In zijn Verhaal van den
Gepleegden Moord in den nacht tusschen den 24 en 25 December 1783 aan boord
van het schip Java beschreef Lusson wat er gebeurde.
Wat verder aan de linkerzijde [...] Was Raadsheer RADERMACHER,
onze Vice-Admiraal, gezeten, die de gewoonte had, na het avondmaal, om in zynen Leunstoel te gaan zitten peinzen, en zyn tyd
tot tien uuren doortebrengen, wanneer hy henen ging, ons,
noemende ieder by zyn naam, vriendelyk een' goeden nacht
wenschende, en altoos zyne beminde wederhelft zorgvuldig
aanmanende hem te volgen, 't welk doorgaans verzeld ging van
een' aardigen trek, die ons allen eene vrolykheid inboezemde.
[...] wanneer eene buitengewoone en zeer harde kreet [...]
ons opwekte uit [...] [een] soort van slaapzucht [...]. Het was
een schrikschreeuw van den Capt. Lieutenant, die op iyn' post
verrast, door moordenaars, welke reeds met twee steeken den
Heer RADERMACHER getroffen hadden [...], nederzeeg!23
Er volgde een vreselijk bloedbad waarbij vijf doden vielen. Radermacher was één van hen. Zijn vrouw was gewond maar herstelde.24
Nadat de opstandelingen de volgende dag waren veroordeeld, werden
de doden in zee begraven. Laurens Lusson heeft Radermachers begrafenis beschreven. De kist was eenvoudig;
naauwlyks had men planken genoeg kunnen vinden, om 'er
eene voor hem te maken; het waren niet dan aan één gelapte
stukken; twee dekzels met klampen en spyen, werden in één
gekofferd. Zie daar, welke Tombe was van den grootsten Man,
wien de Compagnie [...] misschien ooit in haaren diens gehad
heeft!2'
In het hierboven geschetste leven van Jacobus Radermacher is tot nu
toe alleen zijn werk voor de VOC beschreven. Maar Radermacher deed
veel meer dan dat. Hij stimuleerde in de Bataviase samenleving de
belangstelling voor cultuur, literatuur en wetenschap.
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Jacobus Radermacher als wetenschapsbeoefenaar
Radermachers belangstelling voor stoffelijke en niet stoffelijke zaken
komt niet zo maar uit de lucht vallen. In 1735, Jacobus moest nog
geboren worden, richtte zijn vader de Hollandse vrijmetselaarsloge op
in de Nieuwe Doelen te Amsterdam. 26 Ook zijn neef Daniel was in
Middelburg lid van een vrijmetselaarsloge.
Dat Jacobus positief tegenover vrijmetselarij stond, blijkt uit zijn
bemoeienis om in 1764 de eerste vrijmetselaarsloge in Batavia te stichten: La Choisie. Later werd hij Regerend Meester van de loge La Vertueuse eveneens te Batavia.27
In de loop van de achttiende eeuw werden er in Nederland genootschappen opgericht waarin de beoefening van de letteren en de natuurwetenschappen centraal stond. Waarschijnlijk heeft zijn neef Daniel die directeur was van verschillende genootschappen, Jacobus geïntroduceerd
bij een aantal ervan. Zo werd Jacobus op 1 december 1777 benoemd
tot directeur van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te
Haarlem. Ook andere genootschappen in het vaderland vonden het
geen belemmering om een inwoner van Batavia in hun midden op te
nemen. Het Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen,
dat de 'lust tot bevordering van allerlei letteroefeningen, kunsten en
wetenschappen' nastreefde, besloot bij zijn oprichting op 1 december
1778 Radermacher als directeur aan te stellen. 28 Het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam trok hem
aan als lid-correspondent. Men was wegens zijn 'kundigheid, zoo wel
als van zynen goeden wil en yver, volkomen verzekerd'. 29 In 1780
benoemde het Provinciaal Utregtsch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen hem tot lid. 30 Het is dan ook niet verwonderlijk dat Radermacher de wetenschapsbeoefening een warm hart toedroeg.
Jacobus werd in Batavia gezien als een notabel persoon, 'iemand die
hier een ongelimiteerd crediet heeft', schreef zijn vriend mr. Willem
van Hogendorp aan de prins-stadhouder in het vaderland. 31 Men vond
dat het hem wel was toevertrouwd een genootschap op te richten.

Het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten
en Wetenschappen
In Batavia had Jacobus Radermacher het plan opgevat om met enkele
vrienden
een aanzienelyk Gezelschap by een te krygen, 't geen, met saamgevoegde krachten alle zyne pogingen mogte inspannen, om
de fraye letteren en kundigheden, te Batavia, en in de overige
Oostersche Volksplantingen, op den troon te vestigen.32
167

De medestanders die Radermacher om zich heen had verzameld, waren
mr. Willem van Hogendorp, de predikanten Johannes Hooyman en
Josua van Iperen, chirurgijn-majoor van het Compagnieshospitaal Jacobus van der Steeg en Jacob Meijer, advocaat-fiscaal. Hun gezelschap
werd uitgebreid met schepen Sirardus Bartlo, notaris Egbert Blomhert
en onderkooplieden mr. Paulus Gevers en baron Friedrich von Wurmb.
Deze groep ondervond aanvankelijk tegenstand. Het merendeel van
de burgerij van Batavia achtte het een onuitvoerbaar plan. Ook de
gouverneurs-generaal Van der Parra en Van Riemsdijk wilden hun
medewerking niet verlenen.
Om een idee te krijgen hoe het kon gebeuren dat er in Batavia aan de
oprichting van een genootschap werd gedacht, is een terugblik noodzakelijk. In 1771 werden in het vaderland door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem enkele prijsvragen uitgeschreven. Luidde de ene vraag: 'Welke zyn de beste middelen, om de waare
en zuivere leer van het Euangelie onder de Iwoners der Colonien van
den Staat meer te bevestigen en in die Lanstreken voort te planten', in
een andere werd gevraagd naar 'de grond van Hollands koophandel'.
De met goud bekroonde antwoorden werden ook in Batavia positief
ontvangen. Toch zou het tot 1773 duren voordat de antwoorden effect
hadden. In dat jaar pleitte een van de winnaars er op de bestuursvergadering van de Hollandsche Maatschappij in Haarlem voor, om een deel
van de Hollandsche Maatschappij 'geheel en al te beschikken voor
Koophandel, Land en Akkerbouw, Visscherijen enz. van Ons Vaderland
en der zelver verbetering en bloey' 33 . Het voorstel werd pas in 1777
aangenomen. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Hollandsche Maatschappij werd de 'Oeconomische Tak van de Hollandsche
Maatschappij' opgericht. In dezelfde vergadering werden Jacobus, zijn
schoonvader Reinier de Klerk en gouverneur-generaal Van Riemsdijk
tot directeur benoemd.
Toen Van Riemsdijk was overleden en De Klerk hem als gouverneurgeneraal opvolgde, was de weg vrij om een genootschap op te richten.
Echter, men wilde geen deel uitmaken van het vaderlands genootschap
in Haarlem, integendeel, men streefde ernaar een onafhankelijk, zelfstandig genootschap in Batavia te stichten.
Zo werd op 24 april 1778 het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten
en Wetenschappen opgericht onder de zinspreuk 'Ten nutte van 't gemeen'. De upper ten van bestuurlijk Batavia was hierbij aanwezig. Uit
hun midden werd een comité gekozen dat onder directie van Jacobus
Radermacher op de eerste maandag van de maand om zes uur 's avonds
vergaderde. Op de agenda stonden vaste punten zoals het beoordelen
van de ontvangen berichten, het checken van de gedane proeven, en
een voorbereiding van de algemene vergadering. De bestuursvergade168

ringen vonden plaats bij Jacobus Radermacher thuis. 34 Voor de algemene vergadering had men de beschikking over de grote zaal in het
Kasteel. Tot opper-directeur werd gouverneur-generaal Reinier de
Klerk benoemd.
Men streefde ernaar kunsten en wetenschappen te bevorderen, en
men was geïnteresseerd in 'de natuurlyke Historie, Oudheden, Zeden
en Gewoonten der Volken'. De voornaamste doelstelling van het genootschap verwoordde Radermacher als volgt.
tot voorwerpen van zyn onderzoek te laaten dienen, zulke zaaken die, ten nutte van Landbouw, Koophandel en byzondere
Welvaart deezer Volkplantingen, kunnen strekken, en, in alle
opzichten, als uitvoerlyk beoordeeld worden.35
In principe werden er leden voor het genootschap geworven onder de
inwoners van Batavia. Ook VOC-dienaren werkzaam op de buitenkantoren konden toetreden. Samuel Radermacher, een broer van Jacobus
die sinds 1778 als opperkoopman in Pattena, in Bengalen, werkzaam
was, meldde zich als lid aan. Elk lid van het Genootschap betaalde
jaarlijks, voor het einde van de maand augustus, een contributie van
4 ducaten of 11 rijksdaalders.
Een jaar later was men eindelijk zo ver dat de algemene vergadering
in het Kasteel kon plaatsvinden. Jacobus Radermacher sprak de vergadering toe. De eerste werkzaamheden waren volgens hem:
Eene algemeene Schets der Bezittingen van ons Gemeenebest,
de landbouw, de Natuurlyke Historie, [en] andere Waarneemingen en Proeven [...]36.
Ook stelde hij zijn toehoorders voor om een tuin in de nabijheid van
de stad aan te kopen om daar gewassen uit Oost-Indië op te kweken.
Een voorloper van de plantentuin van Buitenzorg was geboren.
Eerder in dat jaar had Jacobus Radermacher te kennen gegeven dat
hij bij een passende gelegenheid het Bataviaasch Genootschap een huis
wilde schenken, waarin plaats zou zijn voor een bibliotheek en voor
kabinetten met zeldzaamheden uit de natuur. In zijn eigen woning had
Radermacher namelijk acht kasten staan. Vier ervan had hij reeds ingericht als boekenkasten. In deze boekenkasten was plaats ingeruimd
voor een 17-delige in folio-formaat uitgevoerde Dictionaire Encyclopedique,
een Parijse editie, en een 11-delig platenalbum. Ook stonden er enige
Portugese, Maleise, Tamilse en Signalese boeken over de christelijke
godsdienst en een 68-delige serie van de werken van Voltaire. De vijfde,
nog lege kast was volgens Radermacher geschikt voor het opbergen
van wortels, bloemen, vruchten, dieren en delfstoffen. In de zesde kast
konden opgezette dieren en gedroogde planten een plaats krijgen. In
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de zevende kast was ruimte voor Oost-Indische mineralen en ertsen,
als ook voor gouden en zilveren munten. Kast nummer acht, tot slot,
zou een bergplaats moeten worden voor alle natuurkundige en mathematische instrumenten, die men reeds had gekregen en die nog vanuit
het vaderland zouden worden toegezonden. Ook zouden in deze kast
Oosterse manuscripten en andere belangrijke handschriften moeten
worden opgeborgen.37
Het genootschap beschikte over een eigen publikatiemedium, de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der Konsten en Wetenschappen.
Hierin is een aantal publikaties van Jacobus Radermacher opgenomen.
Tot aan zijn vertrek in 1783 was Jacobus Radermacher de grote initiator, animator en organisator van de bijeenkomsten van het Bataviaasch
Genootschap. Tot zijn opvolger werd bij resolutie van de heren schepenen op 14 november 1783 Adriaan Moens benoemd. 38 Echter met het
afscheid van Radermacher was ook de bloeiperiode van het Bataviaasch
Genootschap ten einde. Tot de komst van de Engelse luitenant-generaal
Raffles leidde het genootschap een slapend bestaan. Onder Raffles'
leidng ontwaakte het genootschap weer.

Teksten van Jacobus Radermacher
Bij de bespreking van geschriften van Jacobus Radermacher staan vrijwel onbekende teksten centraal. Op één tekst na, zijn het manuscripten
die liggen in het Algemeen Rijksarchief en in het Rijksarchief Zeeland.
Ze zijn niet in druk verschenen.
In de hierboven gegeven levensschets van Jacobus Radermacher zijn
reeds zijn kritische opmerkingen aan het adres van de Heren XVII
genoemd over de organisatie van de VOC. Deze tekst is de oudst bekende tekst van Radermacher. Hij is gedateerd 1766 en getiteld Bedenkingen
over den tegenwoordigen Staat der Ned. 0.I. Maatschappy. Volgens Jacobus
boette de VOC al in 1730 aanmerkelijk aan macht in. Dat kwam volgens
hem door de vorstelijke staat van dienst van Compagniesdienaren, de
handelsmonopolie en de lage salarissen voor de matrozen en soldaten.
Hij zag dan ook maar één oplossing: een 'bequame middelweg houden
tusschen de maatschappy die de Heere daarvan is en de Colonie zelfs'.39
Radermacher stelde verbeteringen voor op bestuurlijk en organisatorisch niveau.
Het manuscript Sources du bonheur ziet er aantrekkelijk uit. Hoewel
het teksten bevat die eigenlijk heel saai zijn om te lezen, is dit boekje
opgefleurd door schetsen van kustaanzichten door Radermacher getekend. Sources du bonheur bevat namelijk een verslag van zijn tweede reis
naar Oost-Indië. De titel van deze reisnotitie luidt Journal mijner reizen
op zee. Bij dit reisboekje horen ook nog andere tekeningen die in een
apart kaartenboek zijn gebundeld. 4° In Sources du bonheur noteerde Jacobus voorts zijn levensloop.
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Bovendien zijn in dit manuscript spreuken van Radermacher opgenomen. In één ervan zegt hij iets over zijn reis naar het vaderland: 'Zo gij
ooiet gedagte kreeg om terug te gaan, zo stelt tot een vaste grond om
het nooyt te doen met vrouw of kind.'4' Wordt in het ene aforisme de
lezer gevraagd 'Wat zoude gy tog in Europa zoeken tgeen het leeven
draaglyk kan maken is overal', in een ander wordt dit gevoel alleen
maar versterkt: wie eenmaal in Indië is, moet het niet meer verlaten.
Tot slot een mogelijke lijfspreuk van Radermacher: 'Leef vrolyk in den
lelykheid na s Lands wyze en maakt u vrin[den].'
In de jaren 1776-1777 maakte Radermacher als heemraad twee reizen
door de Bovenlanden. Van beide reizen heeft hij een Journaal van diverse
reise in het koningrijk Jacatra bijgehouden. Zeer minutieus noteerde Radermacher op welke datum hij welke plaats bezocht en bij wie hij overnachtte.
Jacobus sukkelde met zijn gezondheid. In een notitie kunnen we
lezen dat hij in 1778 veel hinder ondervond van een lastige kwaal: de
jicht, door hem zelf aangeduid als 'het Pootje', waarover hij het volgende
schreef.
Ik hadde sedert Twaalf Jaeren meest aan een Slepende Igt gezukkeld, die bij Zwake toevallen in alle de Ledematen van hals
en borstbeen af tot de Tene toe het lighaam doorliep, en hier
en daer knobbels had veroorzaakt.
Ik hadde te vergeefs het beroemde poeder van den hertog van
Mirandole, de Antimonium, gebruikt, die het zelfs verergerd,
en bij het gebruik van de Mosterd, en warmhouden met roode
flanelle Lappen een weinig beterschap bevonden.
Het door hem genoemde poeder Antimonium werd hem opgestuurd
door zijn neef Danie1.42 Toen hij in de zomer van 1778 aan een zware
aanval leed, probeerde hij een medicijn dat stond beschreven in het
geleerdentijdschrift Journal des Savants, een bekend achttiende-eeuws
tijdschrift, dat hem eveneens via Daniel bereikte. In zijn notitie Waarnemingen van het Gebruik van de Tinctuur van Pokhout in de Igt nam hij de
receptuur van dit medicijn op. 43 En passant vermeldde hij dat hij zelf
hiervan veel baat had ondervonden. Hij volgde een strenge levenswijze:
hij nam geen grote maaltijden tot zich, at met smaak, dronk tijdig zijn
kopjes thee en melk, maar ook zijn glazen wijn en zwaar bier. Hij
baadde zich nooit en hield zijn voeten warm. Ook 's nachts in bed was
hij warm gekleed: hij droeg handschoenen en sokken die waren ingesmeerd met witte zeep. Over dit laatste vroeg hij zich af of dergelijke
voorzorgsmaatregelen ook in koude landstreken zouden helpen.
In een brief aan zijn neef Daniel legde Jacobus uit dat wanneer al
deze voorzorgsmaatregelen niet mochten helpen, er voor hem slechts
één remedie overbleef, namelijk het medicijn van de beroemde Leidse
medicus Boerhaave dat als volgt luidde: 'Schreeuwen, Geduld en tijd'.44
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Tot slot van deze bespreking van de manuscripten noem ik u een
opsomming van gebeurtenissen, getiteld Algemeene en bizondere ongelukkigen van 1780. 45 Hierin noteerde Radermacher nauwkeurig en uitgebreid,
dag voor dag zelfs, de gang van zaken in Batavia. Van alles werd vastgelegd: het slechte weer dat met aardverschuivingen gepaard ging, wie
er ziek was (inclusief hijzelf), wie er overleed (o.a. zijn schoonvader),
zijn daagse beslommeringen, etc.
In een aantekening in dit overzicht van Algemeene en bizondere ongelukkigen is een opzet voor een naslagwerk aan te treffen. 4ó Radermacher zelf
noemde het Schets derAlgemeenegeleerdheid. Economische Historische en Letterkundige en Wijsgerige Mengelstoffen. Deze titel intrigeerde mij zozeer dat
ik verder op zoek ben gegaan naar deze tekst. In Radermachers notitie
las ik dat de eerste druk in 1792 was verschenen. In de Koninklijke
Bibliotheek trof ik de tweede druk aan onder de titel De Grondbeginsels

der Algemeene Geleerdheid van alle Konsten en Wetenschappen, of de kennis van
alle mogelijke dingen, circa 1800 uitgegeven in Amsterdam door C. Groenwoud. Het is een soort encyclopedie voor kinderen waarin op elementaire wijze de meest uiteenlopende zaken, begrippen en beroepen worden besproken. Het werk bestaat uit vier delen: wetenschappen, vrije
kunsten, letterkunde en handwerkkunde. In het laatste deel, handwerkkunde, wordt door Jacobus een overzicht van de toen meest gangbare ambachten gegeven. Radermacher vond dat kinderen dit moesten
weten. De Grondbeginsels der Algemeene Geleerdheid van alle Konsten en Wetenschappen was bestemd als leerboek voor de jeugd.
Voor geïnteresseerden onder u noem ik nog gedrukte publikaties van
Radermacher of publikaties waaraan hij heeft meegewerkt: een Almanak
(Batavia, 1712-1784), Woordenschat (Batavia, 1780), een driedelige Naamlyst der Planten die gevonden worden op het eiland Java, met een beschrijving
van nieuwe planten en geslachten (Batavia, 1780-1782), en op zijn
bijdragen aan de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap.
Tot nu toe zijn teksten van Radermacher besproken. Op mijn speurtocht vond ik verschillende portefeuilles met tekeningen. 47 Bij nadere
bestudering ervan blijkt dat de inhoud van deze mappen divers is. Zo
bevatten ze o.a. plattegronden van steden, kaarten van Oost- en WestIndië, een geografische en hydrografische kaart van Java, een kaart van
het landgoed Grogol van Reinier de Klerk, verschillende letterproeven
van Amsterdamse drukkers, een pamflet van het optreden van een
paardenacrobaat in Amsterdam, een prent van een christen op zijn
sterfbed, verschillende kadastrale kaarten en plattegronden van Batavia,
een plattegrond van Goa en kaarten waarop ontdekkingen van kapitein
Cook waren ingetekend. Bij het doornemen van de kaarten, tekeningen
en gravures blijkt dat Radermacher een aantal ervan heeft geraadpleegd
voor zijn bijdragen aan de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap.
Ook uit deze portefeuilles blijkt de veelzijdige belangstelling van Jacobus Radermacher.
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Tot slot
De manuscripten van Radermacher getuigen van nauwkeurige en zorgvuldige observaties. Hij noteerde de meest uiteenlopende gegevens die
werden omgezet in woordenlijsten en in ingewikkelde tabellen. Uit
zijn manuscripten blijkt ook het uitvoerig beschrijven en verklaren van
zaken die hij belangrijk achtte om vast te leggen voor de geïnteresseerde
lezer. Radermacher was een collectioneur van feiten, gebeurtenissen en
waarnemingen die werden verwerkt tot lemmata in boekjes (bijvoorbeeld zijn reisboekjes) of in een encyclopedisch overzicht. Hij was een
amateurgeleerde die zeker niet onderschat moet worden.
Hij las zijn tijdschriften, zoals het Journal des Savants. In zijn boekenkast stond de Dictionaire Encyclopedique en boeken over de christelijke
godsdienst en de werken van Voltaire. Hij gaf zich over aan zelfbespiegelingen zoals levensherinneringen en autobiografieën die hem antwoord konden geven op de vraag: 'wie ben ik?'
Radermacher was niet alleen een notabel wetenschapper, maar ook
een verlicht burger van Batavia, voor wie de reeds eerder genoemde
ingenieur Laurens Lusson de volgende woorden van lof schreef.
Wat heeft die Heer al gedaan, om de gebreken van de slegte
opvoeding, welke voor vyf jaaren te Batavia heerschte, te verbeteren! Die Hoofdstad der Hollandsche Bezittingen in de Oostindien, was voor het Jaar 1778, een moordhol: voor dien tyd af,
voerde hy aldaar het gebruik der Lantaarnen in, 't welk welhaast
een klaarheid op de Straaten te weeg bragt, zoo schoon, als
eenige groote Stad van Europa vertoonen kan, tot veraangenaming en zekerheid haarer inwoners, en nog meer voor vreemdelingen, gewoon om eene welgevallige frisheid, by eene avondwandeling, te genieten. [...]
Dan, laat ons die vermakelyke gezelligheid niet vergeten, welke
hy in de samenlevinge te Batavia heeft weten intevoeren, door
de Concerten, welke nog daags voor ons vertrek stand grepen,
en den Schouwburg, die eene geest van naauwgezetheid by
sommigen onzer Leeraren, over eenige maanden deed staaken.
Kortom, wat vermaken, wat aanlokkelykheden geniet men tegenwoordig te Batavia niet? De smaak voor de Letteren, zo onbekend te Batavia voor eenige jaaren, maakt 'er thans een gedeelte
der tydverdryven v an de Europe an en uit.
Eer het Genootschap, door den aanzienlyken RADERMACHER, den
18 April 1778 gestigt, zyn betaan had, heerschte hen eene groote
lusteloosheid ten opzichte der Wetenschappen. [...]
Zie daar eene zeer geringe schets, welke ik u herinnere van de
weldaaden van RADERMACHER die aan u [...] en aan allen, die
de eer genoten hebben met hem te verkeeren, bekend zyn.48
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Jacobus Radermacher heeft zich ingespannen om de belangstelling voor
cultuur, literatuur en wetenschapsbeoefening aan te wakkeren bij de
bevolking van Batavia. Het is dan ook terecht dat er voor hem een plaats
wordt ingeruimd in de literatuurgeschiedschrijving van Oost-Indië.

Adrienne Zuiderweg is in 1986 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, vakgroep Historische Letterkunde. De titel van de scriptie is Batavia,
Koningin der Koninkrijken. De volmaakte schoonheid in Oost-Indië. Thans werkt zij
aan een promotie-onderzoek over het literaire en culturele leven in Batavia in
de zeventiende en achttiende eeuw.
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Noten
1 Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, Archief Vosmaer, codenummer
inventaris 2.21.271, inventarisnummers 15A, 15B, 838 en 839. Rijksarchief
Zeeland, Archief Schorer, codenummer inventaris 157, inventarisnummer
566.
2 Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, Archief Vosmaer, codenummer
inventaris 2.21.271, inventarisnummer 15B.
3 Idem, inventarisnummer 838.
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Algemeene en bizondere ongelukkigen van 1780.
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44.
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De deur aan de Dorpsstraat 92 in Loenen aan de Vecht staat voor niemand meer
op e n ...
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In memoriam Beb Vuyk
Warme vriendschap en perkara's
JOOP VAN DEN BERG

De bovendeur van het smalle zeventiende-eeuwse pandje aan de Dorpsstraat in Loenen aan de Vecht stond altijd open. Je belde er aan met
zo'n ouderwetse trekbel, die rinkelend het huisje vulde, hoorde een
luide afgemeten stem 'Wie daar?', lichtte de klink van de onderdeur
op en stapte de lange gang in.
Beb Vuyk zat altijd in de achterkamer met uitzicht op de Vecht,
omgeven door haar katten, haar onafscheidelijke pakje sigaretten en
stapels boeken, brieven en ander drukwerk. Met grote glanzende ogen
achter de extreem dikke brilleglazen keek zij dan de bezoeker even
indringend aan, gaf je een hand of kuste je zeer vluchtig en wees met
een kort handgebaar waar je diende te gaan zitten. Meestal stak ze
meteen van wal: het grote ongenoegen over boeken, kranten en
televisieprogramma's moest geventileerd worden. In prachtige lange
volzinnen hakte zij dan menige reputatie krachtig aan stukken.
De lange filippica's mochten door de argeloze bezoeker eigenlijk niet
onderbroken worden; tenzij je Beb goed kende, haar werk goed gelezen
had en zij je accepteerde. Dan kon je - op gezette tijden (maar niet al
te gezet) - uitroepen: 'Beb, dat ben ik niet met je eens, laat mij nu eerst
even uitleggen waarom niet, en val me even niet in de rede.' Er volgde
steevast een onthutste blik achter de grote brilleglazen en een nijdige
trek aan haar sigaret, waarvan de askegel in de loop van het gesprek
steeds langer was geworden. Soms luisterde ze heel goed naar wat je
zei, andere keren deed ze net of je gek was - bijna letterlijk vaak - en
dan ging ze unerfroren door met haar uitvallen tegen collega's, politici
en ander bedenkelijk volk.
Dat ze niet kon luisteren - wat nogal eens gezegd werd - was beslist
niet waar, maar je moest met harde stem om spreektijd vragen en die
ook gebruiken. Op wàt je zei ging ze vaak niet direct in, maar bij een
volgende ontmoeting kon je dan merken dat zij dat 'lange tijd in haar
hart had overlegd' om het eens in de taal van de door haar zo bewonderde Bijbel te zeggen.
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De lange vriendschap met Beb Vuyk begon begin jaren tachtig meteen
al met een fikse ruzie. Eigenlijk meer een ... perkara.
Ja, wat is een perkara voor de meer Hollandse lezers onder u? Een
perkara is (letterlijk) een zaak, maar ook een verschil van mening over
iets, hoe klein ook, bijvoorbeeld de hoogte van een tuinhek, dat koste
wat het kost uitgevochten dient te worden, bij voorkeur door tussenkomst van de rechter. In zo'n perkara gaat het meestal al lang niet meer
om de hoofdzaak, maar worden ook allerlei frustraties, die nu eenmaal
tussen bevolkingsgroepen bestaan, botgevierd en tot grote hoogte opgezweept. Wie nu nog niet weet wat een perkara is, moet maar eens de
verhalen 'De pagger' en 'Posteerjacht' van Vincent Mahieu lezen!
Welnu, in 1981 zou ik met Beb Vuyk een vraaggesprek hebben over
de rol van het tijdschrift Oriëntatie voor het literaire kwartaalschrift De
Engelbewaarder dat geheel gewijd zou zijn aan Rob Nieuwenhuys. Dat
ze bij dat vraaggesprek veel vragen niet volledig beantwoordde, ze vaak
als niet relevant wegwuifde, of mijn conclusies aanvocht, was met enige
goede wil nog wel te accepteren, want Beb Vuyk was nu eenmaal Beb
Vuyk. Dat was het ergste niet!
Toen de uitgetikte versie van het nogal moeizaam verlopen 'vraaggesprek' door haar volledig werd herschreven met weglating van bepaalde
vragen, aangevuld met nieuwe vragen (ingevoegd alsof ik die gesteld
had) en gelardeerd met een aantal persoonlijke en nogal emotionele
uitlatingen over de toen 75-jarige Rob Nieuwenhuys, was voor mij de
maat vol. Beleefd docht zeer dringend liet ik Beb Vuyk weten dat het
in deze vorm mijn vraaggesprek niet meer was en dat ze er beter aan
deed het als een artikel onder haar eigen naam in te zenden. Daartoe
bleek zij niet bereid en ik heb vriendelijk maar beslist het huisje aan
de Dorpsstraat in Loenen verlaten. Immers, de deur bij Beb stond ook
altijd naar de 'andere' kant open, voor mensen die haar niet aanstonden.
Na een dag of tien belde ze mij op en na wat plichtplegingen vroeg
ze wanneer wij 'dat vraaggesprek' gingen afmaken. 'Welk vraaggesprek,
Beb?" 1-1ê, doe niet zo vervelend, ik verwacht je donderdag om elf uur
's morgens en dan eet je ook bij mij.'
Een perintah keras voor de goede verstaander.
Toen ik op die bewuste donderdag eenmaal gezeten was, kreeg ik
nogal bruusk mijn vraaggesprek retour, dat, behoudens wat kleine
veranderingen, wel weer was teruggebracht tot mijn oorspronkelijke
versie. Nog geen week later ontstond over deze nieuwe versie opnieuw
een perkara. Of moet ik niet van perkara's spreken, maar de karakteristiek
van Rob Nieuwenhuys aanhouden dat Beb Vuyk vaak 'kleine dingen
wist te dramatiseren'? Niets daarvan, Beb Vuyk had een groot talent
om het leven te stofferen met reeksen van perkara's die op het scherp
van de snede werden uitgevochten. In haar literaire werk wist zij op
bijna voorbeeldige wijze hoofd- en bijzaken te onderscheiden, maar in
het leven van alledag had zij er meer moeite mee.
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Willem Walraven schreef eens over haar: 'Beb Vuyk is iemand met
wie je alleen kunt omgaan, als je nooit vergeet wie ze is, wat ze geschreven heeft, dat ze een trouw en eerlijk hart heeft, het oprecht meent met
de vriendschap enz. enz. Als je dat alles steeds voor ogen houdt, is het
mogelijk de vrede te bewaren met haar, alles van haar te verdragen.'
Op de waarde van haar literaire werk hoef ik op deze plaats niet
nader in te gaan. Ik schat dat werk zeer hoog, zoals te lezen valt uit
mijn teksten voor In Indië geweest, het begeleidende tekstboek bij de
gelijknamige tentoonstelling van begin dit jaar in het Letterkundig
Museum in Den Haag.
Zoals bij het begin van onze vriendschap was nu ook weer deze tekst
over haar leven en werk voor Beb aanleiding om heftig te protesteren
en mij te betitelen als 'de journalist waar ik ruzie mee heb'. Zo heb ik
het gelukkig nooit ervaren en altijd gedacht 'dat komt te zijner tijd best
weer in orde. Bep Vuyk is nu eenmaal Beb Vuyk, en ze meent het
inderdaad oprecht met de vriendschap.'
De tijd heeft het anders gewild en de deur aan Dorpsstraat 92 staat
voor niemand meer open. Het trouwe en eerlijke hart heeft opgehouden
te kloppen. Over de perkara's die wij hadden kan ik met een gerust
hart zeggen dat zij perkara's kecil waren en dat ik de vriendschap er
tussendoor als besar (groot) heb ervaren en als heel uniek.
Beb Vuyk, ik ben oprecht blij dat ik je gekend heb.
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Uitnodiging
Voor leden van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
en andere belangstellenden
Uitgeverij Conserve presenteert op zondag 16 februari 1992 om 15.00 uur
deel 14 en 15 in de Indische Letteren-reeks: de romans Rubber en De
hongertocht van M.H. Székely-Lulofs, na de succesvolle heruitgave (deel
13) van L. Székely's sfeervolle boek Van oerwoud tot plantage, alle drie
ingeleid door Cock van den Wijngaard. De presentatie vindt plaats in het
Nederlands Filmmuseum, Vondelpark 3 te Amsterdam, waar de film Rubber
yam G. Rutten en Joh. de Meester wordt vertoond.
Voorafgaand aan de filmvoorstelling houdt Rudy Kousbroek een lezing
over Rubber. De toegang is gratis.
Vanaf 25 februari is de gehele Indische Letteren-reeks in prijs verlaagd tot

f 19,50 per deel tot en met 25 maart in verband met het thema van de
Boekenweek `Het rijk van Insulinde'. U kunt daarvoor nu al reserveren.
Tevens kunt u kennismaken met twee Conserve-uitgaven over NederlandsIndië:
Van Peter van Zonneveld: De moord op Fientje de Feniks – Een Indische
tragedie - f 14,90 (80 pagina's).
En van Hans Visser: Indië in Holland, gesprekken met schrijvers over hun
rijk van Insulinde, f 19,50 (100 pagina's), interviews met Joop van den Berg,
Marion Bloem, Jan Eijkelboom, Margaretha Ferguson, Hella S. Haasse,
Rudy Kousbroek, Rob Nieuwenhuys, F. Springer, Hans Vervoort, Jacob Vredenbregt en Aya Zikken.
Omdat er voor niet meer dan 100 personen in de filmzaal plaats is, wil
uitgeverij Conserve graag weten of wij op uw komst kunnen rekenen en
welke boeken u interesseren. Vul daarom onderstaande bon in en stuur die
naar: Uitgeverij Conserve, Postbus 74,1870 AB Schoort.
ac —

Ondergetekende komt op 16 februari 1992 naar het Filmmuseum
Naam
Straat
Postcode + Plaats
❑ Ondergetekende reserveert de gehele Indische Letteren-reeks* a f 19,50
❑ Of deel 14 en 15 in de reeks* ❑ Fientje de Feniks* ❑ Indië in Holland*
* S.v.p. aankruisen indien u kenbaar wilt maken welke boeken u reserveert. Een
girobetaalkaart of Eurocheque mag u insluiten. Alleen u mag alvast profiteren van
deze bijzondere actie. De boeken mag u op 16 februari meteen meenemen.
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Lijst van Indische letteren, vanaf 1971
(Voor de jaren 1984, 1971-1973, 1974-1977, 1978-1979, 1980-1981, 1982-1983
en 1985-1986 zie respectievelijk Indische Letteren 1 (1986) pp. 50-52, 98-100,
145-148; 2 (1987) pp. 50-52, 98-100, 193-196; 6 (1991) pp93-96.)
Waar geen jaar van uitgave bekend is, zijn in de titelbeschrijvingen vierkante
haken gebruikt. De ordening is per jaar en binnen het jaar op alfabet.

1987
Aarts' letterkundige almanak voor het Multatuli jaar 1987; onder red. van D. Welsink
en W. Tibergien. Amsterdam, Aarts. 180 blz., afbn.
Alberts, A., De vergaderzaal; roman; 4e dr. Amsterdam, Van Oorschot, [1987].
78 blz. le dr. 1974.
Andriesse, P., Wonderbare visvangst op Pulu Laut. 's-Gravenhage, Minerva. 18 blz.
Bastet, F., Louis Couperus; een biografie. Amsterdam, Querido. 872 blz.
Bastet, F., Met Louis Couperus op reis. Leiden, Nijhoff. 32 blz.
Beerling, D., Schimmen. Amsterdam, Beerling. 30 blz.
Beus, J.G. de, Het laatste jaar van Nederlands-Indië; van zwaardhouw der tweede
politionele actie tot de handtekening onder de souvereiniteitsoverdracht.
Rotterdam, Donker. 175 blz., afbn.
Bloem, M., Rio; novelle. Amsterdam, De Arbeiderspers. 148 blz.
Bosch, F. van den, De man in de blauwe kamerjas. Amsterdam, Querido. 108 blz.
Brom, G., Een katholiek leven; autobiografische aantekeningen; bezorgd door P.
Luykx en J. Roes. Baarn, Arbor. 246 blz., afbn.
Bruggen, Carry van [ps. van C.L. Pit-de Haan], Goenong-Djatti; ingel. en toegel.
door S. van Keulen en P.[A.W.] van Zonneveld. Schoorl, Conserve. 236 blz.
Oorspr. uitg. 1909. Indische Letteren-reeks. no. 1.
Bruggen, Carry van [ps. van C.L. Pit-de Haan], Een Indisch huwelijk; ingel. en
toegel. door S. van Keulen en P.[A.W.] van Zonneveld. Schoorl, Conserve.
93 blz. Oorspr. uitg. 1921. Indische Letteren-reeks, no. 2.
Daum, P.A., Goena-Goena; oorspr. roman; met een voorw. bij de derde uitg. van
E. du Perron; en een nawoord van R. Spoor. Amsterdam, Querido. 208 blz.
Oorspr. uitg. 1899. 3e dr. 1936.
Dekkers, C.G.M., Van Roosendoal nor Indië; leven, werk en ideeën van C.J. Dekkers. Roosendaal, Gemeentelijke Archiefdienst. 218 blz., afbn.
Dubois, P.H., Memoranda; hermetisch en besterd; literair leven in jaren van
onrust. 's-Gravenhage, Nijgh Er Van Ditmar. 203 blz.
Gerritsen, H., De hinderlaag bij Sindoeradja; militaire acties op Java, 1948-1950;
met een woord vooraf door H.L. Zwitser. Baarn, Hollandia. 152 blz., afbn.
Gomes, P., Het kind met de clownspop. 's-Gravenhage, Nijgh Er Van Ditmar. 87 blz.
Groen, H., De Havische mass. Breda, De Geus. 95 blz.
Hartsuiker, C., De glans van Katjoak. Haarlem, Wildeboer. 230 blz.
Hermans, W.F., De raadselachtige Multatuli; 3e dr. Amsterdam, De Bezige Bij. 296
blz., afbn. le dr. 1976.
Kalmijn, I., Gekooid kind; herinneringen aan het Jappenkamp; tekn. en teksten.
Kampen, Kok. 141 blz.
Kartini, Brieven aan mevrouw R.M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot; met andere
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documenten; bezorgd door F.G.P. Jaquet. Dordrecht, Foris. XXIII, 387 blz.,
afbn.
Kolmus-de Vink, T., Vlucht naar het vaderland. 's-Gravenhage, Moesson. 222 blz.
Kousbroek, R., Nederland: een bewoond gordijn. Amsterdam, Stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek. 62 blz.
Lambertz, Lambert [ps. van L.J. Giebels], Taboe op Bali. Breda, De Geus. 171 blz.
Laurens, B., De vreetpatrouille; verhalen. Rotterdam, Donker. 132 blz., krt.
Moer, A. van der, Uitreis rond de Kaap; een zee-geschiedenis uit 1626. Franeker,
Wever. 207 blz.
Multatuli [ ps. van E. Douwes Dekker], Literair werk; inl. door M. Janssens en
Ph. Vermoortel. Leuven, Davidsfonds. 505 blz.
Multatuli [ps. van E. Douwes Dekker], Max Havelaar; of, De koffieveilingen der
Nederlandsche Handel-Maatschappij; ingel. en van verklarende noten voorz. door
W.F. Hermans. Amsterdam, De Bezige Bij. XXVIII, 448 blz. Oorspr. uitg. 1860.
Neytzell de Wilde, C., Een Mary-Gold als verjaarscadeau; aquarellen en schetsen,
1942-1945; met een biografie door I. van der Meulen. Franeker, Wever. 95 blz.
Nieuwenhuys, R., De mythe van Lebak. Amsterdam, Van Oorschot. 196 blz.
Noordervliet, N., Tine; of, De dalen waar het leven woont. Amsterdam, Meulenhoff.
189 blz.
Oss, N. van, Brieven uit Zuid Oost-Azië. Z.pl. en uitg. 56 blz., afbn.
Rookmaker, J., Tolk achter prikkeldraad; meirei wa meirei da; bevel is bevel.
Franeker, Wever. 136 blz. afbn.
Schuil, J.B., De katjangs. Haarlem, Gottmer. 223 blz. le dr. 1912.
Schuil, J.B., Rob en de stroper van Tjot-Idi. Haarlem, Gottmer. 267 blz. Oorspr.
titel: 'Dood verklaard'. 1928.
Sorber, A., Dagboek vrouwenkamp Tjideng, 1945. Z.pl. en uitg. 64 blz., afbn.
Thomson, E., Naar het verre, koude land. 's-Gravenhage, Leopold. 103 blz.
Van harte; een jubileumuitgave waaraan 60 auteurs meewerken, bij het 60-jarig
bestaan van T. Wever BV; door I.A. Diepenhorst, J.M.R. Diermanse, R.P.
Ericksen e.a. Franeker, Wever. 124 blz., afbn.
Vanvugt, E., De val van Bali; historische reisroman. Haarlem, In de Knipscheer.
314 blz., krt., afb.
Vermoortel, Ph., Multatuli: ik kan met niemand meegaan. Brussel, Crammens. 114
blz.
Vermoortel, Ph., Multatuli in Vlaanderen. Wommelgem, Den Gulden Engel. 180
blz.
Wieringa, S., Uw toegenegen Dora D. Amsterdam, Furie. 109 blz., afbn.
Wind waait in zijn eentje; poëzie uit Indonesië, Oost-Timor en Nederland. Z.pl.
en uitg. 114 blz., afbn.
Wolkers, J., Een paradijsvogel boven het aardappelloof. Breda, De Geus. 34 blz.
Zikken, A. [= A. Postema-Zikken], Een warme regen. Amsterdam, Nijgh Fr Van
Ditmar. 161 blz.
Zuidinga, R.H., Indisch letterland; verhalen uit twee eeuwen Nederlands-Indische
literatuur; samengest en ingel. door —. Amsterdam, Sijthoff. 270 blz.

184

1988
Adinda [ps. van Th. Hoven], Vrouwen lief en leed onder de tropen; roman; ingel.
en toegel. door W. van Wetter en P. [A.W.] van Zonneveld. Schoorl, Conserve.
300 blz. Oorspr. uitg. 1892. Indische Letteren-reeks, no. 4.
Baay, R. en P. [A.W.] van Zonneveld, Indisch-Nederlandse literatuur; dertien bijdragen voor Rob Nieuwenhuys; onder red. van -. Utrecht, Hes. 311 blz., afbn.
Beerling, D., Tussen flarden van mist ...; verhalen uit Nederlands-Indië tussen
1940 en 1945. Amsterdam, Beerling. 51 blz., afbn.
Binnerts, C., 'Alles in orde heren... !'; een dagboek van het eiland Flores uit het
jaar 1943; inl. door R. Kousbroek. Baarn, Minerva. 87 blz., Oorspr. uitg. 1947.
Boekholt, R., Schoon ver van u; cursiefjes. 's-Gravenhage, Moesson. 96 blz.
Braches, E., Nachtboog; verhalen. Amsterdam, Meulenhoff. 107 blz.
Brouwer, J., Het vermoorde land. Franeker, Van Wijnen. 405 blz.
Brouwers, J., De zondvloed. Amsterdam, De Arbeiderspers. 762 blz.
Bruggen, Carry van [ps. van C.L. Pit-de Haan], 'n Badreisje in de tropen; verhalen;
ingel. en toegel. door S. van Keulen en P.[A.W.] van Zonneveld. Schoorl,
Conserve. 223 blz. Oorspr. uitg. 1909. Indische Letteren-reeks, no. 3.
Bruggen, Carry van [ps. van C.L. Pit-de Haan], Plattelandjes; Larense columns;
keuze en toelichting door J. Fontijn en D. Schouten. Schoorl, Conserve. 229
blz.
Couperus, L. [M.A.], De stille kracht; met een nawoord van F.L. Bastet. Amsterdam, Querido. 249 blz. Oorspr. uitg. 1900.
Diirr, S., De kundige kapitein; brieven en bescheiden betrekking hebbende op
Jan Olphert Vaillant (1751-1800); bijeengebracht en toegel. door -. Z.pl., De
Walburg Pers. 316 blz., afbn.
Elias, W.H.J., De Japanse bezetting van Nederlands-Indië; een ooggetuige-verslag.
Zutphen, Wdhrman, [1988]. 244 blz. Oorspr. titel: 'Indië onder Japanschen hiel'.
1946.
Gomes, P., Wie in zijn land niet wonen kan. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar. 91
blz.
Graaff, A.P. de, De weg terug; het vergeten leger toen en nu. Franeker, Van
Wijnen. 124 blz., afbn.
Helvoort, A. van, De verzwegen oorlog; dagboek van een hospik in Indië, 19471950; ingel. door J.E.C.M. van Oerle en P.F. Maas. Groningen, Xeno. 184
blz., afbn.
Hoens-Boelhouwer, C., Tandjung bloemen. Z.pl. en uitg., [1988]. 106 blz., afbn.
Huisbus, J., Verborgen dageraad: Nederlands-Indië en Zuidoost-Azië na de Japanse capitulatie, 1945-1947. Baarn, Hollandia. 195 blz., afbn.
Hulst, W., Van Sabang tot Merauke; Indonesische ontmoetingen. Amsterdam,
Nijgh Sr Van Ditmar. 240 blz.
Jansen, L.F., In deze halve gevangenis; dagboek van -, 1942-1945; bezorgd en
geannoteerd door G.J. Knaap. Franeker, Van Wijnen. LIV, 447 blz., afbn.
Joustra, J., Oranda; een Hollandse jongen in Japan; ills. van J. Wesseling.
Kampen, La Rivière & Voorhoeve. 107 blz.
Kalckwijck Windeweer, J.L. van, Oosttrotters; een tweeluik. Amersfoort, Akkolade, [1988]. 159 blz.
Keuls, Y., Indische tantes. Kampen, La Rivière &r Voorhoeve. 31 blz., afbn.
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Malko, S., en C. Visser, Herinneringen aan ons Indië. Amsterdam, Sijthoff. 167
blz., afbn.
Marsman[-van Deventer], H.M., Koffiebloesem en maneschijn...; en andere vertellingen. 's-Gravenhage, Moesson. 111 blz., afbn.
Mourik, I. van, Tropenritme. Haarlem, In de Knipscheer. 234 blz., afb.
Mulder, G., en P. Koedijk, H.M. van Randwijk; een biografie. Amsterdam, Nijgh
& Van Ditmar. XVI, 809 blz., afbn.
Multatuli [ps. van E. Douwes Dekker], Max Havelaar; of, De koffieveilingen der
Nederlandsche Handel-Maatschappij; verzorgd en toegel. door G.W. Huygens.
Rotterdam, Donker. 272 blz. Oorspr. uitg. 1860.
Multatuli [ps. van E. Douwes Dekker], Saidjah en Adinda. Hoorn, Westfriesland.
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Multatuli [ps. van E. Douwes Dekker], Saidjah en Adinda; toegel. door G.W.
Huygens. Rotterdam, Donker. 67 blz., afbn.
Nieuwenhuys, R., Tussen twee vaderlanden; 3e omgewerkte dr. Amsterdam, Van
Oorschot. 232 blz. le dr. 1959.
Pennock, G., Het vuur van de draak. Haarlem, In de Knipscheer. 143 blz.
Schuitemaker, R., Jeugd achter prikkeldraad; een verzameling indrukken van mannen en vrouwen die als tieners de Japanse interneringskampen in Padang
en Bangkinan hebben overleefd. Z.pl. en uitg. 95 blz.
Smulders, R.M., Een stem uit het veld; herinneringen van de ritmeester-adjudant
van generaal S.H. Spoor. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw. 144 blz., afbn.
Staal, F., Een wijsgeer in het Oosten; op reis door Java en Kalimantan. Amsterdam,
Meulenhoff. 119 blz., afbn.
Steenis-Kruseman, M.J. van, Verwerkt Indisch verleden. Oegstgeest, z.uitg. 50 blz.
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Stolk, J., Kleurverschil. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar. 156 blz.
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Colijn, H., De kracht van een lied; overleven in een vrouwenkamp. Franeker, Van
Wijnen. 232 blz., afbn.
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Perron, [Ch.]E. du, Het land van herkomst; 13e verm. dr. Amsterdam, Van Oorschot. 574 blz. le dr. 1935.
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krt. Oorspr. uitg. 1909. Indische Letteren-reeks, no. 8.
Zeggelen, M. van [= M.C. Kooy-van Zeggelen], Oude glorie; Indische roman;
ingel. en toegel. door R. Nieuwenhuys. Schoorl, Conserve. 218 blz. Oorspr.
uitg. 1935. Indische Letteren-reeks, no. 10.
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Zeggelen, M. van [= M.C. Kooy-van Zeggelen], Het zeeroversjongetje; Indisch
jeugdboek; ingel. en toegel. door R. Nieuwenhuys. Schoon, Conserve. 109
blz., krt. Oorspr. uitg. 1920. Indische Letteren-reeks, no. 9.
Zikken, A. [= A. Postema-Zikken], Terug naar de atlasvlinder; een reis door Sumatra; 2e gewijzigde dr. Amsterdam, Nijgh Er Van Ditmar. 191 blz., afbn. le dr.
1981.
Zuidinga, R.H., Grenzeloos letterland; Nederlanders schrijvend in het buitenl and;
samengest. en ingel. door -. Amsterdam, Sijthoff. 205 blz.
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Mededelingen
Thema-avond 'Autobiografie'
De vakgroep Algemene Literatuur Wetenschap van de Rijksuniversiteit Leiden
organiseert op 27 februari 1992, om 19.30 uur, een thema-avond 'Autobiografie'.
De avond zal gewijd zijn aan het werk van Margaretha Ferguson. Dr. Gerard
Termorshuizen zal met de schrijfster in discussie treden over het autobiografische karakter van haar (o.a. Indische) romans.
Het geheel is georganiseerd ter gelegenheid van het verschijnen van de interdisciplinair opgezette bundel Ik is anders, Autobiografie in verschillende culturen
onder redactie van Mineke Schipper & Peter Schmitz (ISBN 90 263 1137 0).
Er vindt een presentatie van de bundel plaats. Na afloop is er een borrel.
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. Belangstellenden zijn van harte welkom.
R. Reijmers

Tentoonstelling Indische kinder- en jeugdboeken
In verband met de verschijning - bij KITLV Uitgeverij, Leiden - van de bibliografie Nederlands-Indische jeugdlectuur van de hand van Dorothée Buur, zal
een kleine tentoonstelling van Indische kinder- en jeugdboeken worden ingericht. Zij is te bezichtigen van 24 tot 31 januari 1992 in de kleine leeszaal van
het KITLV, Reuvensplaats 2 in Leiden.
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Uitnodiging
Op vrijdag 24 januari 1992 organiseert de Werkgroep IndischNederlandse Letterkunde in samenwerking met het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkunkunde een symposium over
Nederlands-Indische jeugdliteratuur. De aanleiding vormt de verschijning van Dorothée Buurs bibliografie van de Indische kinderen jeugdboeken.
Het programma ziet er — onder voorbehoud — als volgt uit:
11.00 uur: Opening
11.05 uur: Kees Groeneboer: Het leesboek voor de Indische scholen
11.25 uur: Tim Hoppe: Elviro's reis (Johannes Olivier)
11.45 uur: Bert Paasman: Een berijmde geschiedenis van Nederlands-Indië door een Indische schoolmeester
± 12.05 uur: Pauze
12.20 uur: Astrid Lawson: De Indische Kindercourant
12.40 uur: Boukje Tijmstra: Aan den Oedjoeng (Annie RomeinVerschoor)
± 13.00 uur: Lunchpauze
14.00 uur: Peter van Zonneveld: De jeugdboeken van S. Franke
14.20 uur: Joop van den Berg: Diet Kramer. Thuisvaart, geen
terugkeer
14.40 uur: Miek Dorrestein: In de huid van een ander. Mogelijk
of onmogelijk?
± 15.00 uur: Pauze
15.15 uur: Gerard Brantas: Not in Buur
15.35 uur: Dorothée Buur: Over het documenteren van het Nederlands-Indische jeugdboek
± 16.00 uur: Presentatie van Buurs bibliografie en opening van
de in het KITLV ingerichte tentoonstelling van Indische jeugdliteratuur. De tentoonstelling kan na
het symposium worden bezichtigd (zie ook 'Mededelingen').
Plaats: Rijksuniversiteit Leiden. Gebouw 1175 (Centraal Faciliteitengebouw), Witte Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg
ter hoogte van de Doelensteeg). Van 11.00-13.00 uur: zaal 028 en
van 14.00-16.30 uur: zaal 005.
De toegang is gratis. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
N.B. Men kan de lunch gebruiken in het restaurant van het Centraal Faciliteitengebouw.
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