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Met andere ogen*
Beelden van Indië/Indonesië in het werk van enkele
niet- Nederlandse schrijvers
HELLA S. HAASSE

Wat verwachtte ik te vinden, toen ik op zoek ging naar beelden van
'Indië', Indonesië, in niet-Nederlandse literatuur? Bevestiging van de
sfeer, opgeroepen door onze 'Indische bellettrie'? Of juist een andere,
verrassende invalshoek, een uitbreiding van, aanvulling op, wat zo
langzamerhand in onze letteren een vertrouwde, door koloniale en postkoloniale gevoelens en overwegingen gekleurde voorstellingswereld
is geworden?
Studies op het gebied van kunst, land- en volkenkunde, verslag en
analyse van (vooral na-oorlogse) politieke gebeurtenissen, toeristische
informatie, zijn er genoeg. Al in de negentiende eeuw bestond er ook
buiten Nederland bij reizigers en geleerden belangstelling voor de archipel. Ik noem slechts Alfred Russel Wallace, die van 1854 tot 1862
alle eilanden bezocht en er een boek over schreef, The Malay Archipelago
(1869). Hij kwam terug in Engeland met kisten vol specimina van
tropisch planten- en dierenleven. Niet alleen was hij verrukt van het
natuurschoon en de 'antiquiteiten', maar ook onder de indruk van het
Nederlandse bestuur in Indië: 'Ik geloof dat Java het mooiste tropische
eiland is dat er bestaat, niet alleen voor de toerist of de naturalist, maar
ook voor de moralist en de politicus.'
Met instemming verwees Wallace zijn lezers naar een in 1861 verschenen werk van de jurist J.W.B. Money, getiteld Java or How to Manage a
Colony, waarin het Nederlands-Indische systeem als model werd aangeprezen. Weer blijkt, hoe het volle licht toen nog uitsluitend op Java
viel. Wanneer er bij Wallace andere gebieden in de archipel ter sprake
komen, wordt nauwelijks melding gemaakt van een relatie tot Nederland.
Wallace's tekst, hoe boeiend ook in de beschrijving van exotische
taferelen en landschappen, behoort niet tot de categorie der verbeelding.
Natuur en mensen in onderlinge wisselwerking gestalte te geven, was
voorbehouden aan een van de grootste meesters van de wereldliteratuur.
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Conrad op 25-jarige leeftijd.
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Teodor Jozef Korzeniowsky (1857-1924) had al vele jaren van omzwervingen en avonturen, een ongelukkige liefde, een zelfmoordpoging, en een schipbreuk achter de rug, toen hij zich onder de naam
Joseph Conrad liet naturaliseren tot Brits onderdaan, en in 1887 te
Amsterdam aanmonsterde op een schip dat naar de Indische archipel
voer. Onderweg liep hij een blessure op die hem noodzaakte zich in
Singapore te laten verplegen. In een essay uit de bundel Indonesia's
History between the Myths (1963) veronderstelt G.J. Resink dat Conrad
- van jongsaf een hartstochtelijk lezer - tijdens dat verblijf in Singapore
niet alleen het boek van Wallace, maar ook de in 1868 verschenen
Engelse vertaling van Multatuli's Max Havelaar gelezen kan hebben, die
zich blijkens de catalogus toen in de bibliotheek van het RafflesMuseum bevonden.
Na zijn genezing maakte Conrad in 1888 en 1889 als tweede stuurman
een aantal reizen naar Celebes en de oostkunst van Borneo op een schip
dat onder Nederlandse vlag voer, maar het eigendom was van een rijke
Arabier. Toen hij, na vele wederwaardigheden terug in Europa, zich
bewust werd van zijn schrijverschap, leverden de indrukken en ervaringen van die jaren en de ontmoetingen met een aantal markante tropenfiguren (onder wie een Nederlander, Olmayer of Almayer), hem de stof
voor zijn twee eerste romans Almayers Folly (1895) en The Outcast of the
Islands (1896). In Almayer zag Conrad belichaamd wat hem altijd zou
blijven fascineren: de onmacht van een mens om zijn diepste ambitie
te verwezenlijken; de kloof, niet alleen tussen 'droom' en 'daad', maar
in de eerste plaats tussen 'droom' en de eigen vermogens van ziel en
verstand. 'Als ik Almayer niet had leren kennen, denk ik niet dat er
ooit iets van mij in druk verschenen zou zijn.'
Hoe ervoer hij de verhouding tussen die door hem bezochte streken
van de Oost-Indische archipel en Nederland? Hoewel er aan Borneo's
oostkust wel een 'agent' voor Nederlandse zaken gevestigd was, werd
het gebied - evenals het grootste gedeelte van Celebes - in feite nog
bestuurd door onafhankelijke lokale Hoofden en vorsten. Eigenlijk
waren in die tijd alleen Java en de Molukken geheel en al 'koloniaal'
bezit. Een van de personages in die eerste romans van Conrad is een
Nederlander, een zekere Hudig, chef van een handelsk an toor in Makassar ('de sleutel tot de Molukken') waar wèl Nederlands bestuur zetelde.
In Almayers Folly verschijnen een paar maal Nederlandse marine-officieren ten tonele, 'zoutwater-diplomaten', die met hun schip aan de monding van de door Conrad 'Sambir' gedoopte grote rivier komen om te
controleren of er rust heerst in het gebied en of de bevolking zich houdt
aan de afspraken inzake de uitvoer van produkten.
Er kwam toen veel zeeroverij voor, aangezien de territoriale wateren
nog niet waren afgepaald. Conrad schiep het personage Tom Lingard,
een Engelse piratenkapitein, in de wandeling genaamd 'Rajah Laoet',
de Zeekoning, die in die streken heel wat meer macht blijkt te bezitten
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Joseph Conrad
An Outcast of the islands

dan Zijne Hollandse Excellentie, de Gouverneur Generaal. De jonge
Almayer, begerig naar een aandeel in het piraten-goud, laat zich door
Lingard overhalen te trouwen met diens Maleise pleegdochter. Almayer
is een tragische figuur, zowel ergernis- als meelijwekkend in zijn opportunisme en naïveteit: gebonden aan een inlandse vrouw die hij niet
begrijpt en die hem haat, bedrogen en gemanipuleerd door inheemse
autoriteiten en Arabische handelaren, gefrustreerd in zijn verwachting
goud en diamanten te vinden in het binnenland van Borneo; en tenslotte
in de steek gelaten door zijn halfbloeddochter Nina, zijn oogappel.
Conrad weet met feilloos gekozen beeldende details het leven in de
afgelegen kustplaats, de sfeer van de kampoeng en van Almayers slonzige huishouden, de onontkoombare aanwezigheid van de machtige
rivier en het oerwoud, en ook de mentaliteit van Oosterlingen van
verschillende volken en rassen, de heimelijke spot, verachting en afweer
jegens de blanke, voelbaar te maken. Vooral dat laatste element komt
bij mijn weten in onze koloniale literatuur uit die periode niet zo onverbloemd en objectief uit de verf.' Meesterlijk is Conrads weergave van
het gespleten wezen van Nina, die onder invloed van hartstocht voor
een fiere vorstenzoon uit Bali, illegaal opkoper van buskruit, haar Europese opvoeding afschudt als een kledingstuk dat haar niet past.
The Outcast of the Islands speelt zich af in dezelfde omgeving, maar
ongeveer twintig jaar vóór de in Almayers Folly beschreven gebeurtenissen. Almayer, nog vol illusies over de te verwerven rijkdom, dromend
van een grootse toekomst in Europa voor zich en zijn lieveling Nina,
zit opgescheept met een landgenoot, Willems, óók een protégé van de
Zeekoning. Willems is wegens fraude ontslagen door Hudig van het
handelskantoor in Makassar en hangt nu doelloos rond in de omgeving
van Almayers woonplaats. De achterdocht, rivaliteit en antipathie van
Almayer en Willems ten opzichte van elkaar, bepalen ook hun contacten
met de bevolking.
De seksuele aantrekkingskracht die er voor een westerse man kan
uitgaan van een oosterse vrouw (geliefkoosd onderwerp ook in onze
'Indische' letteren), en het drama dat daarvan zo vaak het gevolg is,
liggen al besloten in de beschrijving van de eerste ontmoeting tussen
Willems en de mooie Aissa, op een pad door de wildernis bij de rivieroever. Willems neemt het naderende meisje, zijn noodlot, waar als 'een
flits van blankheid en kleur, iets goudachtig glanzends als een baan
zonlicht die zich verliest in schaduw, een visioen van duisternis, dieper
dan het donkerste groen van het oerwoud'. Later zullen dat oerwoud,
en ook de rivier, in hun onveranderlijke onmenselijke aanwezigheid
voor hem niets anders meer betekenen dan dreiging, en dood. Conrads
schitterende natuurbeschrijvingen roepen volstrekt functioneel de sfeer
van hartstocht, angst, fatalisme op. Zij zijn nooit alleen maar decor.
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Van tijd tot tijd voelde hij op zijn gezicht een warme aanraking
als van een ontzaglijke adem, komend van ver voorbij het oerwoud, het hijgen van de benauwde natuur.
Toen werd de zware lucht om hem heen verscheurd door een
scherpe windvlaag, die de vochtige koelte van de regenval aanvoerde; en al de ontelbare boomtoppen in de bossen zwiepten
heen en weer in een kolkend bewegen van deinende takken
en sidderend gebladerte. Een lichte rilling liep over de rivier,
de wolken veranderden langzaam van vorm, maar niet van
plaats, alsof zij zich log en traag hadden omgekeerd; en toen
de plotselinge rukwind was weggestorven in een versneld
beven van ook de dunste twijgen, daalde er een kortdurende
ontzaglijke roerloosheid over hemel en aarde, gedurende welke
de stem van de donder zich liet horen, een aanhoudend zwaar
gerommel, met hevige uitbarstingen van krakend geweld: het
dreigend vertoog van een in toorn ontstoken godheid. Even
stierf het weg, en toen kwam er weer een windvlaag die een
dichte nevel voor zich uitdreef. Een wolk waterdamp vulde de
ruimte, en onttrok de prauw, het woud, de rivier zelf, aan Willems' blik. Hij ontwaakte uit zijn verstarring, huiverde, keek
in wanhoop om zich heen, maar zag niets dan mist van regen,
aangeblazen door een steeds killere wind, terwijl daardoorheen
zware droppels neerkletterden op de droge aarde. Hij deed een
paar stappen, maar werd tot staan gebracht door een immense
watermassa die plotseling op hem neerstortte, hem overweldigde, zijn adem afsneed, over zijn hoofd stroomde, langs zijn
lichaam vloeide, van zijn armen en benen afdroop. Hij stond
daar, snakkend naar lucht terwijl het water hem ranselde met
vertikale stralen en schuin van opzij op hem instormende vlagen. Van alle kanten troffen droppels hem als slagen van een
woedende menigte, duizenden venijnige handen. Onder zijn
voeten golfde het, hij voelde de bodem week worden, zag het
water opspringen van de grond naar het water dat uit de duistere
hemel viel. Een krankzinnige angst maakte zich van hem meester (...1.
(Uit: The Outcast of the Islands)
W. Somerset Maugham (1874-1965), wel eens gedoodverfd als 'de
meest cosmopolitische Engelse auteur', heeft veel gereisd in Zuid-Oost
Azië. Koel, vol ironie, heeft hij in zijn verhalen vooral de eigen landgenoten die hij in Maleisië en Brits Borneo ontmoette, met al hun 'pukka
sahib' - eigenaardigheden, ten voeten uit getekend. Een enkele maal
komen er ook Nederlanders in voor. Meestal beantwoorden die aan de
gebruikelijke cliché-voorstelling van Hollanders-in-de-tropen, zoals
bijvoorbeeld de gasten in de kale stille eetzaal van het Van Dorth-Hotel
6

in Singapore: 'Hollandse families op weg naar Sumatra zaten stevig
door te eten zonder een woord met elkaar te wisselen, en heren-alleen
uit Batavia, op zakenreis, verslonden hun copieuze maaltijd terwijl zij
aandachtig de krant lazen.'
In het verhaal The Four Dutchmen zijn de kapitein, de eerste stuurman,
de eerste machinist en de cargadoor van een Hollands vrachtschip alle
vier 'groot, met brede ronde blote rode gezichten, lange dikke armen
en lange dikke benen en grote bolle buiken', kerels die vanwege hun
dikte hun uniformjassen niet dicht kunnen knopen, overvloedig transpireren, en dagelijks enorme porties rijsttafel tot zich nemen. In The
Door of Opportunity blijkt een in Maleisië gevestigde Nederlandse planter
dank zij doortastend optreden in zijn eentje op een buur-onderneming
een opstand van Chinese koelies onderdrukt te hebben. Ter elfder ure
komen Engelse collega's aan op de plaats des onheils en beginnen in
het wilde weg op het intussen gekalmeerde werkvolk te schieten. 'Een
heel grote, heel dikke man, slechts gekleed in een khaki-broek en
onderhemd, rende naar hen toe, zo vlug als zijn dikke benen hem
konden dragen; al rennend schudde hij zijn vuisten en schreeuwde:
Smerige flikkers! Verlockte (sic) ploerten! - Mijn God, het is Van Hasselt! zei Alban.'
Men heeft de Duitse schrijfster Vicki Baum (1888-1960) altijd in de
eerste plaats beschouwd als een auteur van vakkundig en vlot geschreven succes-romans (wie kent niet haar Menschen im Hotel, dat al voor de
oorlog verfilmd werd met sterren als Greta Garbo en de gebroeders
Barrymore?). Ik herinner mij, dat destijds in Indië Liefde en Dood op Bali
(Das Ende der Geburt, 1937) Kitsch genoemd werd. Nu ik het boek herlezen heb, ditmaal in de uitstekende Engelse vertaling (A Tale from Bali,
Oxford University Press, 1989), moet me van het hart dat wij in onze
eigen literatuur vergeefs zullen zoeken naar een op zoveel kennis van
zaken berustende, meeslepende verbeelding over leven en wezen van
mensen op Bali. In haar voorwoord zegt de schrijfster dat het materiaal:
dagboeken, memoranda, aantekeningen over gebruiken en ceremoniën,
en een door uitweidingen al te omslachtige historische vertelling, haar
was nagelaten door een bejaarde Nederlandse arts, die het grootste deel
van zijn leven op Bali gewoond en gewerkt had. Zij had hem leren
kennen toen zij in 1935 het eiland bezocht. De geschiedenis waar het
hier om gaat, is die van de 'Puputan', het 'Einde': de vrijwillige ondergang van de Rajah van Badung met heel zijn hof, al zijn volgelingen,
vrouwen en kinderen inbegrepen. Deze gebeurtenis vond plaats in
1906, toen het Nederlands-Indische Gouvernement met geweld van
wapenen die in haar ogen onhandelbare inheemse vorst tot onderwerping wilde dwingen. Een schip dat onder Nederlandse vlag goederen van een Chinese zakenman vervoerde, was aan de kust bij Sanur
vastgelopen en door de bevolking geplunderd. Daar de vorst van Ba-
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dung weigerde schadevergoeding te betalen, ondanks het feit dat bij
verdrag met het Gouvernement deze sinds eeuwen gebruikelijke vorm
van strandjutterij illegaal verklaard was, werd het incident aanleiding
tot een strafexpeditie. Liever dan te zwichten, lieten de Rajah en zijn
onderdanen zich, in het wit gekleed als voor een groot offer-ritueel,
door het geweervuur van de Nederlandse troepen neermaaien. Dit was
het begin van de algehele 'pacificatie' van Bali.
Vicki Baum noemde haar werk 'niet een historische roman in de
strikte betekenis van het woord, maar een vrije weergave van werkelijke
gebeurtenissen'. In haar geval heeft de blikken trommel met paperassen
die zij van de oude dokter erfde, dezelfde functie vervuld als het pak
van Sjaalman in Max Havelaar.
A Tale from Bali boeit door de levendige geïnspireerde wijze waarop
de schrijfster de gegevens verwerkt heeft. De dingen worden gezien en
verklaard vanuit het Balinese standpunt, met details uit het dagelijkse
leven in de dorpen en in de puri van de vorst, die zeer authentiek
overkomen. De Nederlandse bestuursambtenaren in de hoofdplaats Buleleng zijn niet minder levensecht neergezet in hun wezenlijk gebrek
aan begrip voor de grillige, zowel verfijnde als felle, onsentimentele,
heroïsche cultuur waarmee zij in hun positie te maken hebben. Wèl
blijken zij bereid de door lokale tradities vereiste vormen in acht te
nemen, en worden enkelen onder hen bevangen door twijfel aan de
juistheid van hun optreden, en door het besef van een tragisch misverstand.
Vrouwen kwamen in optocht door de grote poort, met op hun
hoofd manden vol geschenken. Voor hen uit liep Bijang, de
honderdjarige moeder van de oude vorst. Radjah Alit stond op
van zijn zitplaats en ging naar haar toe om haar te begroeten.
Hij bracht zijn gevouwen handen naar zijn voorhoofd, en bood
haar zijn arm aan. Hij zag dat zij gekleed was als voor een groot
feest. Haar perkamentachtige naakte armen en schouders waren
ingewreven met welriekende olie.
- Ben je moe, kind? vroeg Bijang, terwijl zij haar hand op Alits
knie legde, nadat hij haar naar de balé had geleid. Haar vrouwen
bleven gehurkt zitten in de benedenhof.
- Nee, moeder, zei hij.
- Jouw vader, de Tjokorde van Pametjutan, is erg ziek en heeft
veel pijn. Hij kon niet zelf komen, daarom heb ik de taak op
me genomen om zijn boodschapper te zijn, zei ze met een glimlach. Alit keek haar oplettend aan.
- Wat heb je besloten, kind?
- Het Einde - antwoordde de vorst. [...]
- Ik ben rijk, zei Bijang na een ogenblik, terwijl zij opnieuw
de knie van haar kleinzoon aanraakte. - Met vreugde wil ik je
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al het geld geven dat de Hollanders van je verlangen. Je kunt
het hen vannacht nog sturen. Dan gaan zij weer terug naar hun
schepen, en Badung is gered. Wat heb je daarop te zeggen?
Alit keek glimlachend neer op het kleine gerimpelde gezicht
van de oude vorstin.
- Nee, moeder, zei hij, - dat zou oneervol zijn.
- Dáár heb ik geen oordeel over. - Bijang's stem klonk nu zangerig, als in gebed. - Ik ben maar een dwaze oude vrouw, en ik
weet maar heel weinig. In de puri's wordt luid geweeklaagd.
[.. .]
Het is niet goed dat er zoveel droefenis blijft bestaan, wanneer
er geld is om het onheil af te wenden.
- Geld is geen remedie, zei de vorst.
Bijang zweeg. Na een tijd zei ze: - Ik zal tegen mijn zoon zeggen
wat jij besloten hebt. Als dit het Einde betekent, zullen wij
samen met jou sterven. -

(Uit: A Tale from Bali)
In dezelfde tijd toen Vicki Baum Bali bezocht en haar roman schreef,
reisde er op Java een Engelse dame rond, mrs. E.H. Ponder, die zich
geestdriftig verdiepte in het dagelijkse leven en de culturele achtergronden van de bevolking, vooral die van midden-Java. Zij hoorde en zag
toen meer van die inheemse werkelijkheid dan menigeen van de koloniale Nederlanders, voor wie immers hun omgeving een vanzelfsprekend gegeven was. Mrs. Ponder geeft blijk van sympathie voor de
Nederlands-Indische samenleving, waardeert het organisatievermogen,
de instellingen op het gebied van onderwijs en medische hulp, en de
orde en zindelijkheid van huizen en openbare gelegenheden. Maar zij
steekt in haar Javanese Panorama ook niet onder stoelen of banken dat
zij de Nederlanders die zij tegenkomt over het algemeen beschouwt als
gespeend van gevoel voor humor, materialistisch, zonder oog voor de
schoonheid van de natuur die hen omringt. Soms reageert zij ook kritisch ten aanzien van de Javanen, die zij overigens met hart en ziel is
toegedaan: 'Ik heb Javanen ontmoet, die in Holland gestudeerd hebben,
vloeiend Nederlands spreken, en goed bezoldigde functies bekleden
als gevolg van het educatieve systeem, maar die geen gelegenheid
voorbij laten gaan om tegenover een bezoeker uit het buitenland deloyale opmerkingen te maken over het gouvernement dat die opleidingen binnen hun bereik heeft gebracht.'
Schaduwzijden van die, door buitenlanders vaak geprezen, koloniale
samenleving krijgt men te zien in het werk van een Hongaar, die zelf
vele jaren in Indië had gewoond, als planter op Sumatra, in Deli. Dit
is Ladislao Székely, de echtgenoot van de schrijfster Madelon SzékelyLulofs (auteur van onder andere de destijds in de Indische maatschappij
zo fel verworpen roman Rubber). Ook hij gaf in het enige boek van zijn
9

hand Van Oerwoud tot Plantage (1935) een onversierd, kritisch, realistisch
beeld van het bestaan op de rubberondernemingen, de mentaliteit van
de planters, de omstandigheden onder welke koelies moesten leven en
werken. In de jaren dertig kreeg zijn boek geen aandacht, het werk van
zijn vrouw des te meer, ook internationaal. Ik ga er hier niet verder op
in, omdat over het respectievelijke auteurschap van zowel Székely als
Madelon ten aanzien van Van Oerwoud tot Plantage nog onderzoek gaande
is, namelijk over de mate waarin zij zijn werk gebruikt heeft voor het
hare, of in haar vertaling van zijn werk nog gedeelten heeft veranderd
of toegevoegd.
Mrs. Ponders reisindrukken hebben geen literaire pretenties, maar
geven een herkenbaar beeld van Java in de jaren 30, en bevatten veel
wetenswaardigheden over zeden en gewoonten. Javanese Panorama
verscheen in 1942. Kennelijk verontrust over de Japanse bezetting van
Indië, schreef zij aan het slot van haar boek: 'Bommen kunnen Batavia
en Soerabaja verwoesten, zoals zij Warschau verwoest hebben - en zoals
Coen Jakatra verwoestte [...] Misschien zal er een "nieuwe orde" in
Azië ontstaan, waarin voor heel onze moeizaam opgebouwde westerse
beschaving niet méér plaats zal zijn dan voor die van vroegere veroveraars, die gekomen zijn, hun rol gespeeld hebben en van het toneel
verdwenen zijn, met achterlating van wat ruïnes als studie-object voor
archeologen. [...]'

A Gentle Occupation, de in 1980 gepubliceerde eerste roman van de acteur/
schrijver Dirk Bogarde is - zoals de auteur met nadruk heeft verklaard pure fictie, 'maar wèl gebaseerd op een zeer reële situatie'. Na de capitulatie van Japan in 1945 moesten Engelse en Brits-Indische legeronderdelen tot de komst van Nederlandse autoriteiten als ordebewaarders
optreden in 'the crumbling Dutch Empire in South-East Asia'. Zij werden daar geconfronteerd met volslagen chaos. Sukarno en Mohammed
Hatta hadden onder dwang van fanatieke jongeren de Republik Indonesia uitgeroepen, die de Engelsen om praktische redenen gedeeltelijk
wilden erkennen. Gedemobiliseerde Japanse militairen kregen de opdracht mee te helpen om de Nederlandse burgers die nog in de kampen
verblijf hielden, te beschermen tegen extremistisch geweld. Desondanks hadden er bloedbaden plaats en moest ook de Engelse bezetting voortdurend beducht zijn voor aanvallen.
Om het fictionele karakter van zijn verhaal te onderstrepen, situeert
Bogarde de handeling op een door hem verzonnen eiland in de JavaZee, ergens tussen Sumatra, Java en Borneo. De hoofdplaats, aangeduid
als 'de Stad', vertoont echter een opmerkelijke overeenkomst met het
Batavia uit 1945. Bogarde weet waar hij het over heeft. Hij was zelf
een van de Engelse officieren 'engaged in a mission of mercy in an
appalling mess', zoals hij zich uitdrukt in een kort voorwoord bij de
Penguin-uitgave van zijn boek in 1990.
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Rooke, een jonge Engelse officier, in vele opzichten het alter ego van
Bogarde, arriveert in 'de Stad' en wordt naar het hoofdkwartier gebracht.
Toen zij snel om het plein heen reden, op weg naar de westelijk
gelegen Nassau-boulevard, zag Rooke tot zijn verbazing een
heuse schouwburg, pronkend met een vervallen portiek en vier
Dorische zuilen waar het pleisterwerk van afgebladderd was.
Eén hele muur was bedekt met een reusachtig, grof-beschilderd
bord. Een gebalde vuist, die een kris omklemde waar bloed
van af droop, en daarboven in grote letters MERDEKA! Hij zag
die afbeelding telkens weer tijdens de rit, op schuttingen, op
de zijmuren van inwendig gesloopte huizen, op een uitgebrande
autobus, op de gesloten luiken van sinds lang niet meer functionnerende winkels. Buiten het stadscentrum nam het verkeer
af, werden de tuinen ruimer, de huizen groter, en groeide de
sfeer van volstrekte desolate verlatenheid. Hier was helemaal
geen verkeer, alleen een paar fietsers, een eenzame betjak. Hier
waren de grasvelden en heggen weer wildernis geworden. Onkruid tierde welig in de spleten van het plaveisel, trossen klimrozen plekten rose als goedkope tandpasta tussen het groen van
verwaarloosde heesters, tuinhekken hingen half open op gebroken scharnieren, aan de daken ontbraken vele dakpannen,
ramen waren met luiken gesloten of gaapten als zwarte gaten
tussen een franje van klimplanten en bougainvillea. De huizen
lagen leeggeroofd, voor het merendeel onbewoond, verborgen,
doodstil in hun overwoekerde tuinen. Een paar vliegers klommen en doken in de nog onbewolkte ochtendhemel.
Taalproblemen bemoeilijken de taak van de Engelsen. Zij proberen
oprecht systeem aan te brengen in de onoverzichtelijke massa opgaven
met prioriteit.
- Wat we eigenlijk nodig hebben, is een paar aardige intelligente Hollandse dames om ons te helpen. Die spreken en schrijven allemaal Engels. Maar... Nettles zuchtte.
- Willen ze niet helpen? vroeg Rooke, terwijl hij zich voorzichtig
een tweede bier inschonk.
- De meesten van die arme lieve stakkers zitten nog opgesloten
in de kampen. Wij kunnen hen er niet uit halen. En de vrouwen
hier in de stad, waar wij goddank de baas zijn, willen niet voor `
ons werken omdat ze ons als vijanden beschouwen. Te gek voor
woorden. Wij zijn notabene de hele tijd bezig te proberen hen
uit die kampen te halen en ze naar Singapore of Holland te
sturen, of waar ze maar naar toe willen, en zij maken ons uit
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voor rotte vis, omdat wij die vervloekte extremisten niet te lijf
gaan, en ze denken dat wij de eilanden hier gewoon cadeau
geven aan de Indonesiërs. En dat - voegde hij er aan toe, met
zijn verblindend-witte glimlach - Dat is natuurlijk precies wat
wij op het ogenblik doen. Onafhankelijkheid. Bevrijding van
het Koloniale Juk. Niet onze zaak, toch? Eigenlijk erg Brits wij staan op het punt ons Empire te verliezen, waarom moeten
die Hollanders dan het hunne behouden? Een flauw spelletje,
eigenlijk. Of liever: logisch. In elk geval verschrikkelijk vervelend, gevaarlijk, en a-sociaal. Helemaal niet leuk. Absolutely
no fun at all.
In de voormalige deftige wijk van 'de Stad', met zijn verwilderde tuinen
en vervallen koloniale villa's, tracht het handjevol leidende figuren van
de 'Divisie' de verveling, en het besef van te handelen op goed geluk,
dragelijk te maken door drinken in de Officers' Club, door geïmproviseerde parties en zelfs paardenraces. In dat klimaat van onzekerheid
en verwarring ontstaan verhoudingen tussen twee Engelsen en twee
alleenstaande vrouwen, de echtgenote van een als vermist opgegeven
Nederlander, en een Indo-Europees jong meisje. Die zijn in de roman
de enige personages die het Nederlands-Indische element vertegenwoordigen.
Gaandeweg beginnen zich in de onderlinge relaties van de in 'de
Stad' aanwezige heterogene verzameling mensen van verschillende nationaliteit en ras, opwellingen van haat, angst en vergeldingsdrang te
manifesteren.
Bogarde benadert een periode die in onze eigen geschiedschrijving,
en in de literaire verbeeldingen uit die jaren een uitgesproken tragisch
accent gekregen heeft, vanuit een veel afstandelijker standpunt. Vergeleken bij de persoonlijke herinneringen en ervaringen van Nederlanders
die de werkelijkheid-van-toen aan den lijve hebben ondervonden, lijkt
zijn verhaal over 'tea and sympathy', intrige en geweld, op dat fictieve
eiland in de Java-Zee, vooral een spannend film-scenario.
Het is opvallend hoezeer de stad Jakarta schrijvers fascineert. Van Derwent May's roman The Laughter in Djakarta blijft niets zo in het geheugen
hangen als juist het beeld van die uitgestrekte, rommelige, van mensen
krioelende agglomeratie in alle uren van dag en nacht. Tijd van handeling is het jaar 1957, toen Sukarno de ommezwaai maakte van de Parlementaire Democratie die hij in 1949 had uitgeroepen, naar de Geleide
Democratie die zijn ondergang zou worden.
1957: in het politieke klimaat neemt de invloed van de P.K.I., de
communistische partij, hand over hand toe. Er bevinden zich veel buitenlanders in Jakarta, onder wie Leszek Mylski, een Poolse linguïst.
Hij heeft de opdracht contact te zoeken met linkse Indonesische auteurs,
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in de eerste plaats met de Javaan Sumitro, die beschouwd wordt als
de belangrijkste Indonesische schrijver van dat moment. Mylski hoopt
Sumitro's werk te vertalen. Hoewel nog steeds communist, voelt Mylski
zich, als intellectueel, innerlijk bevrijd onder de invloed van de in 1956
in Polen aan de macht gekomen gematigde Gomulka. Hij maakt zich
bezorgd over Sumitro, die naar zijn indruk op het punt staat 'een stap
terug te doen naar een mentaliteit, die Polen nu heeft afgeschud': 'Kon
deze begaafde schrijver werkelijk veranderen in een propagandist van
het soort dat de meeste Polen nooit meer zullen dulden? [...] Het
vervulde Mylski met bitterheid, dat een man als Sumitro zich verplicht
voelde geweld te prediken om het volk dat hij liefhad en de beginselen
die hij aanhing te beschermen.'
Ten huize van Sumitro ontmoet Mylski een van de vele Westeuropese
journalisten in Jakarta, Coventry Pearce, correspondent van een Engelse
krant. Zij treffen daar Indonesische jongeren, in discussie met de vereerde Sumitro. De politieke spanningen in de stad hebben een klimaat
van algemene onzekerheid en wantrouwen teweeg gebracht.
Op dat moment stopte er buiten een auto. - 0 mijn God, zei
Pearce in het Engels. Daar zal je Bill hebben. Hij begon uitleg
te geven aan Sumitro: 'Het spijt me, ik geloof dat daar een
kennis van mij komt, een journalist.' Een lange gestalte verscheen in de deuropening, een jonge blanke man, met al kale
plekken in zijn hoofdhaar, en dikke brilleglazen. Hij miste een
van zijn voortanden. Hij grijnsde breed. - Is dit het huis van
toean Sumitro? vroeg hij, met naar het Mylski toescheen, een
Amerikaans accent. - O.K., Pearce, O.K., Ik zie jou hier, dus
dan ben ik waar ik wezen moet. Jezus, ik moet me netjes en
beleefd gedragen. Stel me eens voor.
Pearce, die opgestaan was, zuchtte luid en zei: Sumitro, dit
is Bill MacPherson, hij is een Canadese journalist die voor een
persbureau werkt. Ik had hem verteld dat ik hier zou zijn, en
hij zei dat hij ook wilde komen, om jou te ontmoeten. Hij heeft
veel gehoord over jouw boeken, maar hij heeft ze niet gelezen.
MacPherson schudde krachtig Sumitro's hand, zei het Indonesische woord voor boeken - buku buku, dat was niet moeilijk
- en knipoogde tegen Sumitro, met een hoofdknik en een grijns.
- Coy, zei hij tegen Pearce, in het Engels, - zeg tegen hem dat
ik hoor dat hij een genie is, ook al is hij communist. Dat is toch
het verhaal? Het communistische genie in een ver, onbekend
land. - Hij sloeg met zijn rechtervuist in zijn linker handpalm.
- Ik hoop dat hij bereid is iets los te laten.
- Alsjeblieft, vraag je kennis om te gaan zitten, zei Sumitro
tegen Pearce.
- Moet dat?
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- Hij is welkom.
- O.K. ga zitten, zei Pearce tegen MacPherson.
Sumitro beduidde zijn vrouwelijke bediende dat zij MacPherson iets moest aanbieden van de schaal, en dit bracht MacPherson weer op gang. Het scheen niet tot hem door te dringen dat
er een gesprek werd gevoerd. Kennelijk veronderstelde hij dat
niemand een gesprek wilde beginnen, want hij praatte dóór, heel
hard, in het Engels, op een manier waaruit bleek dat hij dacht
anders niet begrepen te worden.
- Ai, ai! zei hij terwijl hij het meisje ongegeneerd monsterde,
- altijd en overal een lekkere meid als ogentroost, hè, Coy,
jongen, voor jou en je vrienden! Hij knipoogde naar het meisje, dat hem kalm toelachte. - En
wie is die andere vent, wat een sinister smoel, zeker nèg een
communist, hè, een Rus of zo?
- Mijnheer Mylski is een Pool, zei Pearce, - en ik denk dat hij
kan verstaan wat jij zegt.
- 0, sorry, meneer Mylski. Mijn excuses. Een mens moet op
zijn hoede zijn met jullie soort, of niet soms? - Hij grijnsde
breed naar Mylski.- Ik zit hier midden tussen 'commies'! Opeens keek hij nerveus om zich heen. -Ik ben niet bang voor
deze lui, maar Jezus, de andere kant, Coy. Eén lucifer en ze roosteren ons levend in dit houten huis van een communist!
- Je kunt weggaan als je wilt, zei Pearce.
- 0, ik waag het er op. MacPherson leek in volle ernst te spreken. - Er is nog niets gebeurd tot nu toe.
Maar Pearce bleef aandringen. - Kijk eens, wij praten hier
uitsluitend in bahasa Indonesia. Waarom eet je je saté niet op,
en ga je niet gewoon naar huis, ik zal je hier op een andere
keer wel eens naar toe brengen.
- O.K. - MacPherson stak de hele saté in zijn mond, liet daarna
het stokje op de vloer vallen en stond op, zwaaiend met beide
handen. - Dag, iedereen. Dag meneer Sumitro, wij spreken
elkaar nog wel. Slechte voortekens, vandaag. Er zit iets in de
lucht, ik voel het. Bewaar uw informatie voor mij, en de volgende keer: voor de draad er mee! Bedankt! - Hij slaagde er in
'terima kasih' te zeggen, en liep op een draf de kamer uit. De
motor van zijn auto sloeg aan en zij hoorden hem wegrijden.
- Een lastige vent, maar handelbaar, zei Pearce. Sumitro glimlachte zwijgend; in zijn ogen blonk iets. Mylski kon raden wat
er in Sumitro omging. Deze toch ruimdenkende man kon onmogelijk uiting geven aan verontwaardiging en verachting omdat
zijn Javaanse opvattingen van gastvrijheid en discretie dat eenvoudig niet toelieten.
(Uit: The Laughter in Djakarta)
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In wezen is Sumitro allesbehalve radicaal. Door de Partij wordt er dan
ook scherp op hem en op zijn contacten gelet. Vooral de vlotte vrijbuiter
Coventry Pearce, met zijn hang naar het nachtleven van Jakarta, geldt
als een ongewenst element. Derwent May (over wie ik niets anders te
weten kan komen dan dat hij vóór dit boek al twee romans heeft
gepubliceerd) excelleert in de beschrijving van warme avonden in rommelige wijken, bij walmende lampjes onder dicht geboomte, het domein van betjak-rijders, waroenghouders en prostituees. 'Ik houd van
Djakarta', bekent Pearce, 'ik heb hier voortdurend een opwindend gevoel, en dat heeft voor mij ook te maken met die meisjes, die hoeren.'
Terwijl de buitenlanders binnen de afgebakende wereld van hun
ambassades feestjes vieren en uitstapjes maken, roepen de leidende
politieke kringen in Jakarta op tot actie tegen dreigend neokolonialisme. De Verenigde Naties willen vooralsnog Indonesië's aanspraken
op het nog altijd Nederlandse westelijk Nieuw Guinea niet erkennen.
Er wordt een aanslag op Sukarno gepleegd, naar men meent door voorstanders van een anti-communistische politiek. Een paar dagen later
zijn de nog steeds voor zaken in het land verblijvende Nederlanders
doelwit van agressie. Hun fabrieken en ondernemingen worden onteigend, zijzelf Indonesië uitgewezen. Binnenslands heersen felle meningsverschillen over de te volgen beleidslijn. Burgeroorlog dreigt. Als
Pearce een Indonesische dame interviewt, wier man een vooraanstaande
positie bekleedt in de kleine intellectuele socialistische partij, krijgt hij
te horen: 'Sukarno gaat steeds meer naar links, en het leger volgt hem,
om "erbij" te blijven. Misschien zullen er ooit een paar symbolische
slachtoffers vallen aan onze kant, maar de communisten komen hier
nooit aan de macht.'
De schrijver Sumitro wordt vermoord. Pearce heeft in een te slechter
naam en faam bekend staande kampoeng een man gezien, die hij voor
de dader houdt. Diens gezicht blijft hem achtervolgen.
Mylski raakt als tolk betrokken bij een documentaire propagandafilm die een Oostduits team in de achterbuurten van Jakarta maakt.
Tijdens de opnamen vertelt een prostituee hoe zij 'gebruikt' is door een
blanke, en in die beschrijving herkent Mylski zijn vriend Pearce. Hij
wordt zich bewust van een complex wezensverschil tussen hemzelf,
met zijn Oosteuropese 'betweterigheid en puritanisme' en de charmante, weinig principiële Pearce. Mylski vindt de tendentieuze filmerij
weerzinwekkend, maar Pearce's nonchalance stuit hem evenzeer tegen
de borst. Als hij zijn vriend verwijt, dat die niets onderneemt om de
moordenaar van Sumitro op te sporen, gaat Pearce schuldbewust naar
de beruchte kampoeng om navraag te doen. Daar wordt hij op zijn beurt
neergestoken. Mylski's betrokkenheid bij deze affaire doet Warschau
besluiten hem terug te roepen.
In The Laughter in Djakarta wordt er inderdaad vaak en veel gelachen
door de inheemse bevolking van de stad; maar onder die vrolijkheid
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zijn bij vlagen verwarring woede, schaamte en onzekerheid waarneembaar, ook voor buitenstaanders. Dat vreemde emotionele klimaat weet
Derwent May suggestief op te roepen.

The Year of Living Dangerously (1978) door de Australische auteur C.J.
Koch (geb. 1932) speelt zich af in de maanden voorafgaande aan de
staatsgreep in oktober 1965. Voor deze roman, die verfilmd werd door
Peter Weir, ontving Koch in Australië de National Book Council Award.
Een radio-verslaggever, Hamilton, wordt in 1965 door de Australian
Broadcasting Corporation naar Jakarta gestuurd. President Sukarno
heeft verklaard dat Indonesië zich zal terugtrekken uit de Verenigde
Naties indien de Maleise Federatie tot die bond wordt toegelaten. De
internationale pers ziet hierin een teken, dat de as Jakarta-Peking een
feit is, en dat een invasie van Maleisië door Indonesië niet lang meer
op zich zal laten wachten. In het hete chaotische Jakarta hangt een
jegens westerlingen vijandige sfeer, op de grens van hysterie, in afwachting van de 'Konfrontasie' met de 'Oude Gevestigde Machten' en de
'Knechten van het Koloniale Imperialisme'. Er wordt een massa-demonstratie voorbereid in het reusachtige nieuwe stadion; Sukarno wil
daar spreken, en zo de geruchten logenstraffen als zou hij doodziek zijn.
Hamilton raakt bevriend met een Chinese halfbloed, Billy Kwan, een
dwerg, die zijn diensten als persfotograaf aanbiedt. Getweeën zwerven
zij door de stad, waar de schaarste aan rijst en het gebrek aan hygiënische
voorzieningen nijpend worden. Hamilton kan de ware gezindheid van
Kwan niet peilen. De dwerg balanceert tussen trouw aan het ooit door
Sukarno gepropageerde ideaal van het Marhaenisme, democratie vóór
en dóór de 'kleine man' van Indonesië, enerzijds — en kritiek op Sukarno's toenemende afhankelijkheid van de door Peking beheerste Communistische Partij aan de andere kant. 'Sukarno is een van de ergste
verraders aller tijden, juist omdat hij zo groot geweest is', verklaart
Kwan. Korte tijd later moet hij zijn openlijk beleden oppositie met de
dood bekopen.
Zo raast het jaar 1965, dat officieel is uitgeroepen tot het Jaar Van
Gevaarlijk Leven, als een dolgedraaid mechaniek af op de bloedige
ontknoping: de zogenaamde 'Beweging van 30 september', met de
weerzinwekkende moord op een aantal generaals die verdacht werden
van plannen om Sukarno af te zetten. Hierop volgde onmiddellijk reactie: machtsovername door nationalistische hoge militairen en uitbarstingen van volkswoede jegens de Partij die zijn beloften niet was nagekomen.
Nederlanders, of het Nederlands-Indische verleden, komen binnen
de context van deze roman niet ter sprake, of het moest zijn in een
enkele regel hier en daar: 'Hee, Sukarno.' denkt een van de personages,
'in gedachten zie ik u voor me, in de tijd van uw strijd tegen de Nederlanders: een eenzame politieke gevangene op het eiland Flores (...]
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U staart uit over de oceaan, en noemt die even machtig als uw Revolutie.
Maar wilt u dan een revolutie waar nooit een eind aan komt?' Als aan
het slot van de roman, Hamilton - aan het geweld in een ontredderd
Jakarta ontkomen - in Singapore in een K.L.M.-vliegtuig stapt, ziet hij
hoe 'blond Nederlands cabine-personeel, formidabel fris en keurig en
actief' zich door het gangpad rept. Ofschoon onderweg naar Europa,
weet hij al dat hij daar niet blijven wil. Als Australiër hoort hij nu
eenmaal thuis op het Zuidelijk Halfrond.
In 1974 ontving een jonge Franse schrijfster, Muriel Cerf, de Prix Renaudot voor haar romandebuut L'Antivoyage, een met verbluffende verbale
onstuimigheid geschreven verslag van een reis door India, Nepal, Thailand, Maleisië. Een jaar na die bekroning verscheen Le Diable Vert. Men
zou dit boek de kroniek van een betovering kunnen noemen. De 'ik'figuur (de tekst is onbewimpeld autobiografisch) raakt met huid en
haar, hart en ziel, in de ban van de natuur en de mensen van Indonesië.
Het is haast onmogelijk in het Nederlands een indruk te geven van het
veelkleurige vindingrijke, dichterlijke, vaak ook gemaniereerde, bizarre, exhibitionistische proza van deze auteur.
Indonesië. Open, vol overgaue, heet als een lavastroom van de
Krakatau, zich sereen onthullende als de Buddha's van de Borobudur, diep in hun nissen. Immens dichterlijk kleurenpalet,
gevlekt met het scharlaken van bloed, het karmozijn van hibiscusbloemen. Levend wayangspel, blinkend bewegen van
pseudo-vorsten, pseudo-koninginnen en clowns, magische
dans van nachtelijke schimmen bij het licht van een kunst-zon.
[...] Nachten onder kunstlicht in Jakarta, louche stad, felle
smerige stad van braakliggende terreinen, gemotoriseerde betjaks, drive-ins en kanalen vol slijk. Ondoordringbare nacht,
uitbundige nacht, zweterige kleverige nacht van de Oostmoesson, afgrond vol spooksels. Nachten van ultra-geweld, van
doodsangst en vervoering. [. . ] Indonesië, land van eeuwige
jeugd. Ten Oosten van Straat Makassar komt er geen einde aan
de eilanden, de zee wordt steeds dieper, de aarde houdt niet
op te beven, en een reuzenhagedis uit de oertijd leeft nog op
het eiland Komodo.
(Uit: Le Diable Vert)
Het verhaal op zichzelf is eenvoudig genoeg. Op Bali maakt zij kennis
met Sanidh Wowor, een in haar ogen op de Hindoe-god Rama gelijkende zakenman van middelbare leeftijd, die met zijn acht kinderen
en een aanhang van gasten een vakantie doorbrengt in zijn bungalow
te Sanur. Zijn geëmancipeerde chique Javaanse echtgenote is voor boodschappen naar Parijs. Galant en ervaren beantwoordt hij de avances
van de verliefde jonge vreemdelinge, en neemt haar in zijn Land Rover
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mee langs de 'feodale route', om haar de wonderen van Java te laten
zien. Uit haar beschrijving van dat Nirwana-van-passie blijkt (het is
een door de schrijfster niet bedoeld, soms nogal vermakelijk effect) hoe
haar minnaar zich geleidelijk tracht los te maken uit een avontuur dat
hem eerlijk gezegd teveel wordt. Zij begrijpt de naar 's lands wijs indirect, bedekt, door hemzelf, zijn vrienden en verwanten gegeven signalen
niet - totdat Madame Wowor, uit Parijs teruggekeerd, in actie komt.
'Op de derde november verliet ik Indonesië, voorgoed.' luidt de laatste
zin van de roman. In welk jaar was dat? Het moet geweest zijn in 1968,
want in het boek is ergens sprake van president Suharto, en toen mijn
man en ik in de zomer van 1969 in Jakarta waren, hoorden wij onze
gastvrouw, een zuster van Sanidh Wowor, vertellen over de excentrieke
Française die op bezoek geweest was, en nu ging schrijven over haar
verblijf in Indonesië.
Excentriek - dat zeker. Maar in de roman van Muriel Cerf treft een
toon, die waarschijnlijk kenmerkend is voor een jongere generatie die
nooit heeft geweten wat `koloniaal denken' wil zeggen, en begerig naar
nieuwe indrukken en ervaringen, in vanzelfsprekende verwachting van
wisselwerking en wederkerigheid, onbevangen andere mensen, andere
culturen, tegemoettreedt.
In de drie hier genoemde Engelstalige romans van na 1945 ligt het
accent op actie, op 'thriller'-elementen in de handeling. Er wordt niet
veel aandacht besteed aan de historische achtergrond van de actuele
gebeurtenissen, en de weergave van wezen en problematiek van de
Indonesiërs blijft aan de oppervlakte. Superieur psychologisch inzicht
en stilistisch meesterschap, zoals bij Joseph Conrad, zijn ver te zoeken.
Er is ook geen sprake van de betrokkenheid bij, het inlevingsvermogen
in, de zo volstrekt andere cultuur, die bijvoorbeeld Vicki Baum's roman
zo verrassend maken. Bij Muriel Cerf treft de exuberante overgave die
objectiviteit uitsluit, maar telkens weer voor uiterst beeldende passages
zorgt.
Helaas ontbreken in deze causerie niet-Nederlandse auteurs wier
visie waar het Indië/Indonesië betreft, onmisbaar is. Dat zijn de Indonesische schrijvers zelf. De importantie van hun inbreng eist nieuwe studie
in aansluiting op prof. A. Teeuws Modern Indonesian Literature (1967),
en in elk geval de beschikking over goede vertalingen van een rijkergeschakeerd palet van Indonesische auteurs uit heden en verleden dan
tot nu toe voorhanden is.
Noten
* Tekst van een Albert Verwey-lezing, gehouden op 22 oktober 1992 in het
Groot Auditorium van de Leidse universiteit.
1 Een uitzondering vormt in dit opzicht het werk van P.A. Daum, met name
zijn laatste roman Aboe Bakar (1893).
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Tjalie Robinson als cartoonist
JOOP VAN DEN BERG

Voor een bijdrage aan een herdenkingsboek werd Tjalie Robinson
(pseudoniem voor J.J.Th. Boon) eens gevraagd naar zijn personalia.
Het antwoord luidde: Geboren in Nederland (...). Geleefd in Indië (en
Indonesië). Ouders: blank en bruin. Zeden: westers en oosters. Twaalf
ambachten, dertien ongelukken... Van de twaalf ambachten die hij in
zijn leven (1911-1974) heeft verricht, was er vooral één die hem op het
lijf geschreven was: schrijver. Rasschrijver zelfs, wat vorig jaar weer
eens bleek bij het verschijnen van zijn Verzameld Werk (uitgegeven onder
zijn pseudoniem Vincent Mahieu).
Beter dan geen ander heeft hij de leefwereld van vooral de kleine
Indo weergegeven. Mogelijk deed hij dat zo goed omdat hij meer dan
twaalf ambachten had uitgeoefend in die vreemde koloniale maatschappij. Misschien kende hij de kleine boeng zo goed omdat ook hij
op zijn minst dertien ongelukken had begaan in diezelfde maatschappij,
of omdat hij in zijn sterk visueel gekleurde geheugen tientallen voorvallen voor de geest kon halen van ongelukken van anderen in de zo
problematische omgang tussen blank, lichtbruin en bruin.
De meest bekende beroepen die Tjalie Robinson heeft uitgeoefend
waren: schoolmeester, beroepsjager (in de bossen van Sumatra), journalist/verslaggever, boekhouder (voor de firma Bruynzeel op Kalimantan)
en ... tekenaar/cartoonist. Aan zijn prestaties op het illustratieve vlak
is tot op vandaag maar weinig bekendheid gegeven. Heel weinig eigenlijk, want zo kon het gebeuren dat een gerenommeerd Nederlands antiquariaat, gespecialiseerd in Indonesië, onlangs het volgende aanbood:
412 TAAIE & NEUT, in acht en zeventig tekeningen zoals deze in Indonesië verschenen in `Wapenbroeders' en bekendheid verwierven bij,
de troep; Batavia, ca. 1949 (78 p. cartoons + bijschrift) 55,–
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De pathéscope onder de asemboom

Een illustratie van Tjalie Robinson uit Piekerans van een straatslijper.

20

Welnu, de bedenker en tekenaar van deze verzameling soldatencartoons
is niemand minder dan Tjalie Robinson. De wederwaardigheden van
het oerhollandse soldatenduo Taaie en Neut verschenen inderdaad met
grote regelmaat in Wapenbroeders - Uitgave voor de Strijdkrachten in Nederlands-Indië. Tjalie, actief als hij was, deed veel meer voor dit blad dan
tekenen alleen, als journalist redigeerde hij het blad ook vaak, wat
neerkwam op veel schrijven en herschrijven.
De cartoons waren zo populair dat de legerleiding een aantal van
hen bundelde tot het reeds genoemde boekje, dat destijds anoniem
verscheen en dat nu antiquarisch hoge prijzen doet. Van deze oerversie
van Taaie e Neut werd in 1980 gelukkig een herdruk uitgebracht (door
J.J. Blok, Heemskerk) met dit keer wel de naam van de auteur op de
omslag en voorzien van een inleiding van zijn weduwe, mevrouw Lilian
Ducelle.

Virtuoze spotprenten
Het heeft er een beetje de schijn van dat Tjalie Robinson zijn werk als
tekenaar ver achter vond staan bij zijn geschreven werk. Want ook in
de eerste drukken van Piekerans van een straatslijper - de delen I en II verschenen bij N.V. Masa Baru in Bandung, staat nergens vermeld dat
ook de illustraties in de boeken van de hand van Tjalie Robinson zijn.
Wel is het zo dat de kostelijke tekening op de stofomslag met als eyecatcher het jongetje dat op een muur schrijft: 'Wie dit lees is gek - Wie
dit schrijfd ook' zo naadloos aansluit bij de sfeer van de 'Piekerans',
dat je meteen geneigd bent om te denken dat schrijver en tekenaar wel
één en dezelfde persoon moeten zijn. Maar het staat nergens. Een mogelijke aanduiding zou kunnen zijn dat op de muur vol met graffiti tot
vier keer toe de naam Tjalie staat.. .
Ook de tekeningetjes die boven ieder hoofdstuk staan zijn juweeltjes
van Oostindische inkt, of moet ik schrijven van 'Oostindisch kijken'?
Het zijn immers bijna altijd virtuoze spotprenten met de nadruk op
spot! Neem bijvoorbeeld de tekening bij het stukje 'De pathéscope
onder de asemboom' (het vierde hoofdstuk van Piekerans, deel II). Een
uiterst komische voorstelling met voor iedereen die lang blijft kijken
steeds nieuwe ontdekkingen. Kortom een prentje, een echte cartoonist
waardig.

Cartoons over dogfaces
'Tjalie Robinson als cartoonist' is de titel van deze beschouwing.
Waarom gebruik ik niet het gewone Nederlandse woord spotprenttekenaar? Welnu, omdat het woord spotprent wat uit het dagelijkse spraakgebruik is verdwenen en zulke prentjes al weer decennia lang cartoons
heten, zelfs voor de 'dikke Van Dale'. Is er verschil tussen wat vroeger
21

Vier cartoons uit

Wapenbroeders.

li

Neut: „Dat je toch nooit in de gate
krijgt waar die verrekte snijpers
zittel"
Taaie: ,,Zou het Goena-Goena kenne
weze?"

Taaie: Seg, ke-jij niet 'n beetje rekening houwe met de demarkatielijn?
Neut: Die mot eerst door de sjef-staf
vastgesteld worde, Taaie.

Neut: „Werom hou je die fent an?
Komptie je ferdacht foor?"
Taaie: „S'n kop niet, maar dat zwarte
mutsie heb ik meer gesien."

Taaie: „Nou? En die mana itoe hamer
hè?"
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Twee cartoons die verschenen in Oud-Wapenbroeders
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Neut: „Oom Ambon! wat doe je in de
kou?"
Oom Ambon: „Alles kapot, njong.. .
Vaderland, volk, hoop, vertrouwen ... alles kapot door teveel
beloften..."
Taaie: „Beloften mot je filosofies bekijke, Oom... jullie zijn d'r an
kapot gegaan, wij lefe d'r
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Neut: „Nou moe ... de openbare verkoop gaat niet door!" .. .
Taaie: „Souw 't soms 'n onderhanse
verkoop geworre zijn?" .. .
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een spotprent werd genoemd en een cartoon? Weinig denk ik, al lijkt
het terrein waar de huidige cartoonist zijn pijlen op richt, geen begrenzingen meer te hebben. Geen sector van de maatschappij is meer veilig
voor hem, terwijl vroeger spotprenttekenaars zo vaak hun sterk afgebakende voorkeuren hadden. Ook is, meen ik, de cartoon veel persoonlijker geworden dan de spotprent van voor de Tweede Wereldoorlog.
Dat sterk persoonlijke karakter van een moderne cartoon wordt vaak
benadrukt door het opvoeren van een soort standaardfiguur, die heel
subjectief (dat is de eenling toch per definitie) het ongenoegen van de
tekenaar vertolkt. Bij Tjalie Robinson zijn het in dit geval twee figuren:
de dienstplichtige - door en door Hollandse - soldaten Taaie en Neut
tijdens de militaire acties in Indonesië in de periode 1945-1950. Zoals
zo vaak bestaat ook dit duo uit een dikke en een dunne, een aangever
en een afmaker. Misschien een wat afgezaagd thema - zo'n dikke en
een dunne - maar juist door de geijkte tegenstelling van zo'n tweetal
krijgt de clou van de grap meer effect en glans.
Bij het zien van de verzameling Taaie Er Neut-cartoons begrijpt men
meteen wie voor Tjalie Robinson de grote inspirator is geweest: de
Amerikaanse cartoonist uit de Tweede Wereldoorlog, Bill Mauldin. Hij
was de meest gevierde Amerikaanse cartoonist die in tientallen tekeningetjes in verschillende Amerikaanse tijdschriften de twee frontsoldaten
Willie en Joe de eeuwige roem bezorgde. Mauldin werd door de Willie
en Joe-cartoons de woordvoerder van de gewone soldaat, die gewoontegetrouw weinig moest hebben van de legerleiding in het algemeen en
zijn meerderen in het bijzonder.
Een voorbeeld van zijn humor: een beeld van Willie en Joe uitkijkend
over een magistrale Italiaanse hoogvlakte: 'Mooi gezicht, zouden ze er
ook zo één hebben voor de gewone soldaat?' Nog een: bij een 'gevechtsmoe' onderdeel wordt een kersverse officier afgeleverd in een smetteloos uniform. Commentaar van Willie: 'Wat een rotstreek, ze hadden
ons extra noodrantsoenen beloofd!' Bill Mauldin, die voor zijn tekenwerk de zeer belangrijke Pulitzer-prijs kreeg, werd de kampioen genoemd van de dogfaces (de hondekoppen), de gewone infanteristen, bij
ons ook wel 'zandhazen' genoemd. De hem vijandiggezinde critici spraken van 'latrine-humor'.
Tjalie's Taaie en Neut lijken veel op Willie en Joe. Ook zij geven
ongezouten commentaar op de toestand in de Oost, al is Tjalie's kritiek
in de regel milder dan die van zijn Amerikaanse kunstbroeder. Er is
bij Robinson weinig kritiek op het officierendom: wèl op de logistiek,
de behuizing van Jan Soldaat en de vreemde tropische wereld om hen
heen. Het zijn voornamelijk in beeld gebrachte wisecracks van twee (kennelijk Amsterdamse) Jannen in de Oost, twee echte totoks die onbekookt
hun zegje doen over zaken als goena goena, de tani op zijn rijstveld, de
muskietenplaag en de tropische regenval.
Tjalie Robinson wil niet moraliseren, hij kiest eerder voor de satire
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om een ongewone situatie uit te beelden. Zijn tekeningetjes zijn - in
tegenstelling tot die van Bill Mauldin - wat onbeholpen met niet eens
zo veel tekenkundig raffinement. Het is dan ook meestal het onderschrift
waarin de frappe wordt aangegeven. Dat ik Tjalie Robinson toch een
begenadigd tekenaar durf te noemen is omdat hij zo goed kan KIJKEN.
De houding van zijn figuurtjes is, hoewel stilistisch nogal primitief,
altijd door en door naturel, en daarom overtuigend. Zo stáán en lopen
mensen, zo zit je in een becak.
Taaie & Neut als oud-wapenbroeders

Weinig bekend is het feit dat Tjalie Robinson nog een soort vervolg
heeft gemaakt op Taaie 6 Neut in de tropen. Dat verscheen in het maandblad Oud-Wapenbroeders - Uitgave van en voor Indië-veteranen. Hij is kennelijk in 1951 door de redactie benaderd voor bijdragen aan dit blad dat
zich in Nederland speciaal richtte op de oorlogsveteranen die in Indonesië dienst hadden gedaan. Het was eigenlijk een heel curieus tijdschrift
vol sentimenten - en vooral ressentimenten - van de oud-strijders over
de wijze waarop zij destijds de Nederlandse belangen hadden verdedigd.
Vanaf het eerste nummer van Oud-Wapenbroeders (oktober 1951) heeft
Tjalie Robinson incidenteel cartoons geleverd met Taaie en Neut, nu
gedemobiliseerd en gestoken in slecht passende burgerkleding. In vergelijking met de oorlogscartoons van Taaie ei Neut vallen ze wat tegen
en ademen ze eigenlijk een andere geest uit. De ex-militairen zitten vol
kritiek op het regeringsbeleid, vooral ten aanzien van de Ambonezen
en de Nieuw-Guinea-kwestie. De rauwe fris van de lever-kritiek van
de frontsoldaten heeft plaats gemaakt voor een politieke stellingname
inzake de dekolonisatie. Het anders zo snedige tweetal komt dan toch
vaak over als een spreekbuis van het Veteranenlegioen dat gaandeweg
steeds meer invloed binnen de redactie van het tijdschrift gaat krijgen.
Ter verdediging van Tjalie Robinson kan worden aangevoerd dat hij
die cartoons over het wel en wee van de oud-strijders in Nederland in
de jaren vijftig in Indonesië zèlf heeft moeten vervaardigen en kennelijk
voor zijn informatie alleen was aangewezen op de uitzendingen van de
Wereldomroep en wat Nederlandse dag- en weekbladen. In de tijd van
Taaie en Neut als frontsoldaten was dat anders en had de tekenaar
- als redacteur Jan Boon van het blad Wapenbroeders - veel rechtstreeks
contact met de 'troep te velde', zeg maar met Taaie en Neut zelf. Als
illustratie van de 'tweede' periode worden hierbij twee cartoons afgedrukt over het Ambonezenvraagstuk en de kwestie Nieuw-Guinea,
waarbij meteen opvalt dat Taaie en Neut wat sophisticated zijn geworden.
Tot hoelang Tjalie Robinson cartoons aan het blad heeft geleverd heb
ik niet kunnen achterhalen. Zeker is wel dat hij na zijn komst in Nederland eind jaren vijftig weinig tekenwerk - waarschijnlijk ook door de
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drukke werkzaamheden aan het tijdschrift Tong Tong — meer het licht
heeft doen zien.

'Indische' tekenaars
Hoewel het een beetje buiten het kader van deze beschouwing valt,
wil ik tot besluit toch nog even wijzen op het tekentalent dat in de
familie Boon op overtuigende wijze aanwezig is. Tjalie Robinson is
namelijk de vader van Rogier Boon, illustrator/tekenaar van naam, die
in het uitbeelden van Indische tafereeltjes en situaties zijn weerga in
Nederland nauwelijks heeft gevonden. Of het zou Eppo Doeve moeten
zijn geweest. In de hoogtijdagen van het blad Tong Tong (1965-1970)
was hij de man, die het blad op eminente wijze illustreerde, waarbij
vooral zijn kleurrijke en gestileerde omslagen extra vermeld dienen te
worden. Ook hij zal, naast zijn vader, in de annalen genoemd moeten
worden als 'Indisch' tekenaar.

Willie en Joe, de prototypen van de Amerikaanse cartoonist Bill Mauldin.
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De 'ontdekking' van Java*
GERARD TERMORSHUIZEN

De Indische archipel was op de kuststreken na nog vrijwel terra incognita, toen de Nederlandse staat dit enorme gebied in 1800 overnam van
de Verenigde Oostindische Compagnie. Vanaf dat moment zag het gouvernement zich geplaatst voor de taak om dit eilandenrijk met zijn vele
volkeren te ontdekken.
In de Franse tijd kwam daar nog niet zo veel van terecht. Pas onder
luitenant-gouverneur T.S. Raffles, tijdens het Engelse interregnum
(1811-1816), was er sprake van een sterk groeiende belangstelling voor
het inheemse Indië. Toch was het vooral onder zijn opvolgers, de gouverneurs-generaal G.A.G.P. baron Van der Capellen en L.P.J. burggraaf
Du Bus de Gisignies, dat men de binnenlanden van Indië leerde kennen.
Die aandacht richtte zich aanvankelijk in het bijzonder op Java. Opvallend daarbij is, dat in de verslaggeving van de vele kortere of langere
expedities en reizen die in de jaren twintig van de vorige eeuw op dat
eiland werden ondernomen de gouvernementskrant - de enige krant
die Indië toen bezat - een vooraanstaande rol heeft gespeeld. Onder de
Engelsen heette dat blad de Java Government Gazette, daarna de Bataviasche
Courant die in 1828 werd omgedoopt tot Javasche Courant.
Zowel Raffles als Van der Capellen en Du Bus de Gisignies waren
verlichte liberalen die onderwijs en voorlichting zagen als essentiële
voorwaarden voor maatschappelijke ontwikkeling. Vergroting van de
kennis van Indië door het plaatsen in de krant van artikelen betreffende
de kolonie achtten zij van groot belang. Vandaar ook dat onder hun
bewind de lezers van het gouvernementsblad werden uitgenodigd om
'berichten' over Indië in te zenden, die, zoals het in 1820 werd geformuleerd, konden dienen 'tot vermaak of onderrigting' van het publiek,
opdat het blad zou kunnen worden 'een middel [...] tot uitbreiding
van kennis onder de ingezetenen zelve, en eene bron, waaruit eenmaal
door den Geschiedschrijver, den Natuuronderzoeker en den Aardrijkskundige belangrijke bijdragen zouden kunnen worden getrokken'.
Vooral onder Van der Capellen en Du Bus de Gisignies vonden deze
herhaalde oproepen veel weerklank. Toen in de jaren twintig de min
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of meer systematische verkenning van de archipel een aanvang nam,
vonden de reiziger en onderzoeker in de gouvernementskrant een aantrekkelijke mogelijkheid om hun opgedane ervaringen en kennis door
te geven aan een breed publiek.
Een flink deel van die bijdragen betreft beschrijvingen van landschappen, flora en fauna van de bereisde gebieden, observaties van de
zeden en gewoonten van de daar wonende inheemsen en verslagen van
bergbeklimmingen. Een aantal van die stukken was het resultaat van
wetenschappelijke expedities, zoals die welke onder auspiciën van de
door Van der Capellen in 1820 ingestelde Natuurkundige Commissie
werden ondernomen door geleerden als dr. C.G.C. Reinwardt en de
arts-botanicus dr. C.L. Blume.
Een dominerend thema in de reisverhalen is de ontdekking van de
tropische natuur met haar overweldigende schoonheid, haar velerlei
verrassingen en dreigingen. Een steeds weer terugkerend onderwerp
is bijvoorbeeld dat van actieve vulkanen en de met hun werkzaamheid
gepaard gaande natuurverschijnselen. Deze `tooneelen, waar de natuur
al hare majesteit en grootschheid ten toon spreidt', zo lezen we ergens,
vervulden de reiziger steeds weer met ontzag en verbijstering. In een
anoniem reisverslag uit 1827 lezen we over een bezoek aan een krater:
Het was een vereischte om met zeer veel voorzichtigheid het
pad te volgen, dat de gids ons aanwees, door de broosheid van
den grond waarop wij liepen, die onder onze stappen hetzelfde
geluid liet hooren als het holle ijs, dat op geen water meer rust.
Het gebeurde een van ons om door deze korst te trappen; en ik
houd het er voor, dat hij zonder zijne laarzen, eene onaangename
gedachtenis aan zijne tournee zoude hebben overgehouden.
Zware stoom steeg dadelijk uit de nieuw gemaakte opening,
en het kokende water borrelde met kracht van uit de onderaardsche kolk op. Het leer van zijn schoeisel was vergaan en eenige
zijner kleeding stukken waren als met vitriool stof gebrand.
Wij begaven ons naar de plaats van waar de meeste rook opsteeg. Nog op eenen vrij aanzienelijken afstand van dezelve
verwijderd, was het geluid, door die rook veroorzaakt, gevoegd
bij het onderaardsch gedruisch, even als het in de verte rollen
van den donder. Verscheidene stukken zwavel en steen werden
mede uit de afgrond opgeworpen. (...)
De berg was thans in eene meer dan gewone beroering. (...).
Het bleek dat op sommige plaatsen groote kloven geheel toegestopt waren, terwijl er op andere weder nieuwe ontstaan waren.
De opening van waar de meeste rook opsteeg, was eene spleet,
voor zoo ver ik dezelve kon nagaan, van 14 à 16 voet lang, op
1/2 voet breed welke gedeeltelijk was overdekt door eene groote
rots klomp, waardoor de rook, weerstand ontmoetende, nog
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geweldiger en woester uit die groote natuur stoomketel losbarstte. Het geheel van dit verschijnsel is meer dan belangrijk.
Het is inderdaad allertreffendst en verschrikkelijk. Ik geloof
niet dat er in de natuur een tooneel kan bestaan, dat den aanschouwer zoo zeer met schrik vervult, dat hem een zoo pijnigend
en nijpend gevoel geeft van verwoesting en volslagen vernietiging, als het gezigt van eenen woedenden krater, die iederen
dag, ieder uur, op het oogenblik zelf dat hij hem met killen
schrik aanschouwt, kan losbarsten, de rotsen kan splijten, die
hem in bedwang houden, en de schoone, vruchtbare beemden,
die rijk bezaaid met bevolkte dorpen zich aan zijnen voet uitspreiden, in weinige stonden kan herscheppen in akelige wildernissen (...) Bij de inlanders, die ons vergezelden (...)
scheen dit gezigt mede eenen diepen indruk te maken; zij spraken geen woord, liepen in eene eerbiedige houding en hielden
zich slechts bezig met het prevelen hunner gebeden en het
branden van wierook.
Wat is de rol die inheemsen in deze reisverhalen spelen? En in het
bijzonder: hoe werden zij gezien en beoordeeld door de Europese reizigers?
In bijna alle verslagen ontmoeten we inheemsen. In een aantal ervan
zijn ze nauwelijks meer dan een deel van het landschap. In andere
stukken echter komen zij duidelijk in beeld en vormen zij zelfs regelmatig het eigenlijke onderwerp ervan. Dat is uitdrukkelijk het geval in
het relaas van C.L. Blume van zijn tocht naar de Badoej, een volksstam
op West-Java.
Kenmerkend voor de verslagen waarin ontmoetingen tussen Europese reizigers en inheemsen centraal staan, is enerzijds de objectieve
en vaak wetenschappelijke belangstelling die aan de dag wordt gelegd
voor de in de binnenlanden aangetroffen samenlevingen, en anderzijds
de idealiserende manier waarop deze samenlevingen met hun als 'natuurlijk' en 'onbedorven' voorgestelde levenswijze worden beschreven.
Voor hen die bekend zijn met de Britse en Franse reisliteratuur over
Azië en Afrika uit die periode (en eerder) is deze constatering geen
verrassing. Ook in die geschriften immers zijn deze tendensen vaak
dominant. De eerste had zijn wortels in de 'Verlichting' die studie en
voorlichting propageerde als noodzakelijke voorwaarden voor maatschappelijke vooruitgang; de observatie en bestudering van 'vreemde'
volken en culturen en de verspreiding van de verworven kennis was
een van de consequenties. De andere tendens vindt zijn verklaring in
de 'Romantiek' met haar geloof in de 'savage noble' die naar veler
overtuiging zijn thuis had in nog niet door uitheemse invloeden aangeraakte gebieden.
Het voorgaande maakt duidelijk dat de hier besproken reisverhalen
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Waterval. Litho naar tekening van A.A.J. Payen.
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betreffende de Indische archipel passen binnen de traditie van de Europese reisliteratuur. Een goed voorbeeld is het verslag uit 1820 van een
Europeaan over een tocht naar de Tenggerezen in het toen nog vrijwel
onbereikbare Tenggergebergte op Oost-Java. Over hun huwelijksgewoonten schrijft hij onder meer:
Met verwondering heb ik jongelingen met volwassen meisjes
geheel alleen in de velden zien rondwandelen, zonder dat er
zich eenige zweem opdeed, dat de ouders hierover verlegen
waren, zijnde het mij bij onderzoek gebleken, dat er geen voorbeeld op dat gebergte bestaat, dat meisjes door jongelingen zijn
verleid; hetgeen volgens hun eenvoudig zeggen ook niet bestaan kan, daar zij hier door tot eene misdaad zouden overgaan
die bij hun onbekend is. Ter hunner eere moet ik hierbij aanstippen, dat er nu gedurende ruim twee jaren geene misdaad, hoe
gering ook, onder deze bergbewoners gepleegd is.
Het verslag besluit aldus:
Ik eindig met te zeggen dat wij ons naar de benedenlanden
terug begaven, met den — helaas! vergeefschen wensch, dat het
geluk en de tevredenheid dezer bergbewoners zich 66k onder
ons aan de stranden moge vestigen.
De romantische idealisering van in de — bergachtige, en dus geïsoleerde — binnenlanden wonende inheemsen is een voortdurend terugkerend element in de vroeg-negentiende-eeuwse reisliteratuur over Java.
'Eenvoudig', 'opgewekt', 'ijverig', 'zachtaardig' en 'gelukkig', het zijn
de hun daarin toegekende eigenschappen. Ook in de voor In de binnenlanden van Java gekozen reisverhalen vinden we ze steeds weer terug.
Die van zoveel sympathie en bewondering getuigende houding tegenover de inlander werd niet alleen beleden in geschrifte. In noodsituaties kon zij zich ook uiten in een grote mate aan praktische hulpvaardigheid. Deze 'menslievendheid', zoals dat toen werd genoemd,
laat zich mede verklaren uit de aan de Verlichtingsidealen inherente
denkbeelden over humaniteit, die vooral onder Raffles en Van der
Capellen het bestuur over de koloniën beïnvloedden. Zo werd Van der
Capellens beleid bepaald door een zeer positieve benadering van zijn
inheemse onderdanen. Hij wist zich daarin gesteund door een kring
van 'getrouwen', waartoe geleerden als Reinwardt en Blume, de schrijver Johannes Olivier en de schilder A.A.J. Payen behoorden. Ook onder
de bestuursambtenaren had Van der Capellen geestverwanten, onder
wie zijn broer R. van der Capellen, resident van de Preanger Regentschappen op West-Java.
Het was deze resident die na de beruchte uitbarsting van de vulkaan
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Galoenggoeng in 1822 een grote reddingsoperatie leidde in het getroffen, onherbergzame gebied. In een uitvoerig verslag - afgedrukt in In
de binnenlanden van Java - lichtte hij de gouverneur-generaal daarover
in om hem zo 'de overtuiging te bezorgen, dat door mij niets verzuimd
werd, wat eenigszins konde strekken om de ongelukkige ingezetenen,
in welker lot Uw Excellentie zulk een levendig belang stelde, te redden
of hun lijden te verzachten'. Dit alles - en hier ligt de essentie van de
rapportage - werd gedaan uit volle overtuiging. Wanneer Van der Capellen de namen noemt van Europeanen en inheemsen die zich in het
bijzonder verdienstelijk maakten, schrijft hij dat zij 'alles hebben aangewend, wat de menschheid vorderen kon tot redding der ongelukkigen,
en onvermoeid, zelfs met veilstelling van hun leven, tot de volbrenging
eener zoo dierbare pligt zijn werkzaam geweest'.
Hierboven werd al even verwezen naar het - eveneens in In de binnenlanden van Java opgenomen - verslag van Blume van zijn in 1822 gemaakte
reis naar de Badoej in het zeer beboste en bergachtige Zuid-Bantam.
Deze eerste door een Europeaan geschreven reportage van een tocht
naar deze volksstam is een boeiend, met een bijzonder gevoel voor het
karakteristieke detail geschreven, stuk.
De Badoej leven nog steeds in hetzelfde gebied. Ze vormen een gesloten gemeenschap van ongeveer vijfduizend mensen met een volkomen
eigen sociaal en religieus systeem. In hun godsdienst met deels animistische, deels Hindoe-Boeddhistische trekken, speelt de voorouderverering een grote rol. Hoewel toenemende druk van de buitenwereld
haar sporen nalaat aan de periferie van de Badoej-samenleving, blijven
alle beschavingsinvloeden van buitenaf, zoals onderwijs, principieel
taboe. De zeden zijn er streng. Het volk van de Badoej bestaat uit twee
groepen: de Buiten-Badoej en de Binnen-Badoej. De ongeveer 4200
Buiten-Badoej mogen bepaalde (vooral economische) contacten met de
buitenwereld onderhouden; men vindt hen in een veertigtal nederzettingen die een beschermende cirkel vormen rond een drietal dorpen
waarin de ongeveer 800 Binnen-Badoej wonen. Deze laatsten vormen
het religieuze centrum van de Badoej-gemeenschap. In het hart van
hun gebied, diep in het oerbos, bevindt zich een terrasvormig heiligdom, Sasaka Domas, met een dertigtal grote rechtopstaande stenen, een
soort menhirs. De grootste daarvan belichaamt Batara Tunggal, de hoogste god van de Badoej. Behalve door de Badoej-priesters mag deze
heilige plaats nooit en door niemand worden betreden. Toch is dat aan
een tweetal Europeanen gelukt: aan dr. C.L. Blume in 1822 en, ruim
veertig jaar later, aan een andere onderzoeker, mr. D. Koorders. Daarna
is dit heilige oord voor zover wij weten nooit meer door vreemde ogen
aanschouwd.
Lang niet het hele verslag van Blume gaat over zijn tocht naar en
door het Badoej-gebied. Eerst spreekt hij uitvoerig over de zeden en
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gewoonten, het godsdienstig leven en de herkomst van de Badoej.
Omdat er over hen nog maar heel weinig was geschreven, was hij voor
een aanzienlijk deel van zijn kennis afhankelijk van de verhalen - hem
onder andere gedurende zijn tocht verteld - die over de Badoej de ronde
deden. Zoals latere onderzoekers hebben aangetoond, is de in zijn verslag gegeven informatie dan ook niet altijd even betrouwbaar. Wat de
herkomst van de Badoej betreft - onzeker trouwens tot op de dag van
vandaag - begeeft hij zich bovendien op speculatief terrein. Maar het
is juist in die speculaties dat we Blume leren kennen in zijn opvattingen
over de door hem in de binnenlanden aangetroffen inheemsen. Ook
hij idealiseert hen, althans voor zover zij onaangeraakt bleven door
verderfelijke invloeden van buitenaf. Zo'n invloed was volgens hem
vooral de Islam. Eeuwen geleden, schrijft hij, maakten de Badoej deel
uit van een vlijtig en gelukkig volk van landbouwers. Het binnendringen van de alles vernielende 'Arabische dweepzucht' maakte een einde
aan dat bestaan. Een aantal van hen wist echter te ontkomen naar het
'schier ongenaakbare gebergte', aldus Blume; het zijn 'de rustige woningen van dien stam', die nog 'onvermengd, stil en vreedzaam, het aloude
geloof en de aloude zeden getrouw onder zich bewaart', die hij een
bezoek wil brengen.
De door Blume gehanteerde oppositie tussen de van nature goede
inlander en het zijn zuivere inborst vernietigende kwaad van een agressieve en moorddadige Islam zet ons op het spoor van een thema waarmee we in de gehele volgende periode van het Nederlandse koloniale
bewind worden geconfronteerd; zoals trouwens in veel gebieden waar
het Europese imperialisme zich deed gelden. De al sinds de Middeleeuwen in Europa bestaande afkeer jegens de Islam en de daarmee gepaard
gaande vooroordelen kwamen juist in koloniën met een islamitische
bevolking sterk tot uiting. Wat de Indische archipel betreft vinden we
de gevoelens van minachting en haat - met angst als onderstroom! ten aanzien van een zowel inferieur als gevaarlijk geachte godsdienst
bij voortduring verwoord in met name de koloniale pers.
Ter afsluiting keren we terug naar het uitgangspunt, de Indische gouvernementskrant uit de jaren 1820 tot 1830. Dat blad vormt een belangrijke
bron van onder meer geschiedkundige, geografische, etnologische en
natuurhistorische kennis van de Indische archipel. Een deel van die
kennis vindt men in de in die krant opgenomen reisverslagen. Niet
alleen bevatten deze veel informatie over in die tijd nog nauwelijks of
niet bereisde gebieden en de daar levende mensen en hun culturen,
maar ook over de wijze waarop de inheemsen in die jaren werden
gezien en tegemoetgetreden door Europese reizigers.
Wat de Indische lezers van deze reportages betreft, mogen we veilig
aannemen dat zij hebben genoten van deze verhalen vol afwisseling
en exotische avonturen. Bovendien kwamen zij daaruit heel wat te
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weten over vaak dicht bij 'huis' liggende maar voor hen ontoegankelijke
streken, en over de daar verblijvende volkeren en stammen met hun
levenswijze, adát en godsdienst. Voor veel Europeanen was het niet
zelden door middel van de krant dat het inheemse Indië hun wereld binnenkwam.

Vulkaanlandschap. Tekening van C.W.M. van de Velde.

Noot
* Dit artikel bevat een korte introductie tot de door mij samengestelde bundel
In de binnenlanden van Java. Vier negentiende-eeuwse reisverhalen, die in maart
1993 verscheen bij KITLV Uitgeverij, Leiden. Een tweetal van de in deze
bundel opgenomen illustraties is hier afgedrukt.
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Hans van de Wall (Victor Ido)
en het toneel in Indië
rond de eeuwwisseling
REGGIE BAAY

Begin 1900 vond er in Batavia een ontmoeting plaats tussen de Bataviase
muziekleraar en kunstcriticus Hans van de Wall en een zekere J.A. van
Dijk. Deze laatste was een pas uit Holland overgekomen jurist. 'Meer
student nog dan jurist', zoals Van de Wall later zou schrijven, 'maar
wel een met veel talent en liefde voor het tooneel." Via de Indische Revue,
een algemeen weekblad voor Indië, had hij kennis genomen van Van
de Walls opvattingen over kunst in het algemeen en over toneel in het
bijzonder. Van de Wall zelf zat op dat moment financieel aan de grond.
Het Nieuw Bataviaasch Handelsblad, waarvan hij al enkele jaren hoofdredacteur was, was failliet gegaan en hetzelfde gebeurde korte tijd later
met de eerder genoemde Indische Revue, waarvan Van de Wall oprichter,
eigenaar en hoofdredacteur was. Hierdoor zat hij, op dat moment zonder
bron van inkomsten, opgescheept met een flinke schuld. 2 Artistiek
gezien was er echter een lichtpuntje. Juist in deze periode had hij zich
kunnen wijden aan zijn grote passie: het toneel, of beter: het schrijven
voor toneel. Hij had net zijn eerste toneelstuk, een eenacter, voltooid.'
Het contact tussen beide heren leidde tot een voor het culturele leven
van Indië belangrijk initiatief. 'Wij', zo schrijft Van de Wall later over
zijn ontmoeting met Van Dijk, 'beraamden samen het stoute plan, om
het hier eens met een goed drama te probeeren. Wij konden niet aannemen, dat het intellectueele deel van het Bataviaasch publiek ongevoelig en onverschillig zou zijn voor een ernstig stuk'.4
Met deze woorden refereert Van de Wall aan de rol van het toneel
in het toenmalige culturele leven in Batavia. Die rol was immers tot
het begin van deze eeuw uiterst bescheiden. In tegenstelling tot de
situatie in Nederland, kende Indië geen beroepsacteurs, beroepsgezelschappen en toneelschrijvers. Voorzover we kunnen spreken van een
'toneelleven' dan bestond dit uit door dilettanten opgevoerde komedies
in de sociëteiten van de grotere plaatsen, veelal ter opluistering van
een bijzondere gebeurtenis.
Dit gold ook voor Batavia, de hoofdstad van Nederlands-Indië. Hoewel deze stad met de in 1821 gebouwde Stadsschouwburg al jaren de
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Victor Ido in 1900.
36

beschikking had over een lokatie die uitermate geschikt was voor toneelvoorstellingen, was ook hier nooit echt een toneelleven van de
grond gekomen. Enigszins verwonderlijk, als men zich realiseert dat
de Stadsschouwburg speciaal voor dat doel gebouwd was. Het was
immers een initiatief van een groep Bataviase toneelamateurs die bij
de feestelijke opening, op 7 december 1821, niets minder dan Shakespeares Othello op de planken bracht. In de eerste jaren na de opening
waren deze dilettanten de enige bespelers van de Schouwburg. Alleen
steunend op het enthousiasme en de mogelijkheden van deze liefhebbers, kwam echter na enige jaren de klad in deze 'ontluikende' Bataviase
toneeltraditie.5
Daarna - ik spreek dan over de tweede helft van de negentiende
eeuw - was de Stadsschouwburg van Batavia vooral het domein van
operazanger, decorschilder en impresario Isidore van Kinsbergen. Deze
Vlaming, die na een tournee met een Franse 'operatroep' in Indië was
achtergebleven, zorgde er voor dat de Stadsschouwburg weer regelmatig werd bespeeld. Als impresario haalde hij verschillende Europese
operagezelschappen naar Batavia en daarnaast verzamelde hij een aantal
Bataviase dilettanten om zich heen met wie hij opera- en operettevoorstellingen gaf. Maar Van Kinsbergen was een echte operaman en het
door hem verzorgde culturele aanbod was daardoor nogal eenzijdig.
Weliswaar bood de Stadsschouwburg naast opera en operette ook klassieke muziekconcerten (verzorgd door de 'Vereeniging Toonkunst
Aurora'), maar van serieus toneel bleef men in de hoofdstad van Nederlands-Indië - jarenlang - verstoken.
Het 'stoute plan' van Van de Wall en Van Dijk was dus onmiskenbaar
een poging om in dit gemis op cultureel gebied te voorzien. Voor hun
experiment kozen de beide mannen het stuk Eerloos van de Nederlandse
schrijver en criticus Willem van Nouhuys (1854-1914). Een keuze die
voorzichtigheid verraadt, want het stuk werd al geruime tijd met groot
succes in Nederland op de planken gebracht. Afgesproken werd dat
Van de Wall de regie zou voeren en dat Van Dijk de mannelijke hoofdrol
voor zijn rekening zou nemen. Bovendien zouden de opbrengsten van
de voorstellingen - er werd gespeeld 'voor eigen risico' - gebruikt worden om de schuld van Van de Wall te voldoen. Aangezien er in Indië
geen beroepsacteurs waren, selecteerden ze een aantal enthousiaste en
(zo mogelijk ook) getalenteerde dilettanten, onder wie de latere burgemeester van Makassar, Dambrink, en de vrouw van de toenmalige
directeur van de weeskamer, mevrouw Beets-van de Pol. Er werd vervolgens verwoed gerepeteerd.
Een paar maanden later vond in de Stadsschouwburg de première
plaats. Het publiek in Batavia had nu na jaren de mogelijkheid om
serieus drama te zien. En dat het daaraan behoefte had, bleek weldra.
Hadden de beide initiatiefnemers rekening gehouden met een redelijk
gevulde zaal bij de première en gehoopt op een of twee vervolg37

voorstellingen, door de grote belangstelling kon het stuk binnen veertien dagen zeven maal voor een volle zaal worden opgevoerd. En, zo
meldt Van de Wall niet zonder trots, op de laatste avond moesten er
bij de nabij de schouwburg gevestigde Toko Lay Lan Sim nog eens
veertig stoelen extra wórden gehuurd om iedereen een plaats te geven.6

Een kunstminnende Indo-Europeaan
Wie was deze Hans van de Wall, de man die zich zo wenste in te
spannen voor het toneel in Indië? De man die later zou uitgroeien tot
een van de belangrijkste mensen uit de culturele wereld van Batavia?
De man ook wiens achtergrond zo niet bepalend dat toch op z'n minst
wezenlijk van invloed is geweest op zijn werk?
Hans van de Wall werd geboren uit een gemengd huwelijk op 8 februari 1869 te Soerabaja. Zijn vader, Benjamin van de Wall, was een
volbloed Nederlander, kwam oorspronkelijk uit Elst in de Betuwe,
maar was als weesjongen opgevoed door een plattelandsdokter en zijn
vrouw in het plaatsje Dirksland op de Zuidhollandse eilanden. In de
jaren zestig van de vorige eeuw was hij naar Indië gekomen, waar hij
emplooi had gevonden op het kantoor van een handelsfirma in Soerabaja. De moeder van Hans van de Wall was een Indo-Europese uit het
milieu van de kleine Indo's. Zij was een meisje Damwijk, Ida Damwijk,
geparenteerd aan bekende Indische families met namen als Stoelman,
Pilat en Niggebrugge. Zij en haar uitgebreide familie waren ook diegenen die zich ontfermden over de opvoeding van de jonge Van de
Wall. Zijn vader bemoeide zich daar niet mee. Hij was een teruggetrokken, stugge man met een zwakke gezondheid. Bovendien kon hij slecht
tegen het tropische klimaat en had hij last van heimwee. Naarmate Van
de Walls vader langer in Indië vertoefde, werd ook zijn gezondheid
slechter. Die slechte gezondheid was ook de reden dat hij na enige tijd
werd ontslagen op het handelskantoor waar hij werkzaam was. In korte
tijd belandde het gezin Van de Wall vervolgens 'aan de rand van de kampong'.
Begin 1882 viel de door geldzorgen, ziekte en heimwee geplaagde
vader van Hans van de Wall echter een waar godsgeschenk ten deel in
de vorm van een aanzienlijke erfenis, hem nagelaten door zijn overleden
pleegouders uit Dirksland. Direct boekte hij daarop de overtocht voor
hem en zijn gezin naar Nederland. Na aankomst vestigde het gezin zich
in de zomer van 1882 in Dirksland.
Voor Hans van de Wall, die op dat moment dertien jaar was, moet
dit een aangrijpende verandering geweest zijn. Opgegroeid in de Indoeuropese wereld van zijn moeder met die specifieke mestiezencultuur,
kwam hij plompverloren terecht op de Zuidhollandse eilanden in een
gesloten, zeer godvrezende plattelandsgemeenschap. Voor een Indische
jongen die net in de ban was geraakt van het ongrijpbare, de magie en
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de Indische geestenwereld - Van de Wall zou later jarenlang een beoefenaar en propagandist van het spiritisme zijn - geen eenvoudige opgave.
De godvrezende plattelandsgemeenschap van Dirksland bejegende
Benjamin van de Wall, de vroegere weesjongen, met zijn donkere vrouw
en dito kinderen bovendien allerminst sympathiek. Daarnaast was er
voor Hans van de Wall in Dirksland geen adequaat onderwijs voorhanden.
Enkele maanden later al verhuisde het gezin dan ook naar Delft, waar
een woning aan de Oranjeplantage betrokken werd. In deze plaats
bezocht de jonge Hans van de Wall het gymnasium en werd zijn interesse voor de kunst gewekt. HIj maakte kennis met de hoogtepunten
uit de westerse cultuur, zowel op het gebied van de muziek als van de
literatuur. Vooral de toneelliteratuur had zijn aandacht. Hij meldde zich
dan ook spoedig aan bij de gymnasiale toneelclub, waar hij zich ontpopte als een enthousiast en actief lid.
Hoewel zijn hart bij het toneel lag, besloot Hans van de Wall zich na
enige tijd te bekwamen in de klassieke muziek, in navolging van zijn
broer Constant. Voor zijn muziekopleiding kreeg hij privélessen, onder
meer van de destijds gerenommeerde Nederlandse componist Richard
Hol. Over zijn keuze voor de muziek zei hij later: 'Toneelspeler mocht
ik, volgens het ouderlijk verbod niet worden, dus ging ik, om mij toch
maar aan kunst te kunnen wijden, in de muziek studeeren. Toen wist
ik 't voor mijzelf al goed en zeker: het tooneel had mijn hart.''
Ondanks een ruim zevenjarig verblijf in Nederland, bleef heimwee
naar Indië de jonge musicus Van de Wall parten spelen. Eind 1889
besloot hij dan ook alleen terug te keren naar het land waar hij geboren
was. Met in zijn bagage een hoeveelheid in Europa opgedane intellectuele en artistieke kennis zette hij in januari 1890 voet op Bataviase
bodem. Hij was toen pas 20 jaar en vervuld van het ideaal om het
culturele leven in Batavia op te heffen naar hogere, dat wil zeggen,
Europese waarden. Al gauw bleek dit geen gemakkelijke opgave; het
culturele leven in Batavia werd immers volledig gedragen door dilettanten. 'Het dilettantisme in zijn meest schadelijken en onsympathieken
vorm', constateerde hij bitter.8
Een van zijn eerste daden in Indië was de oprichting van een Nationale Zangschool. Daarnaast trachtte hij het culturele peil in Batavia te
verhogen via de kunstkritiek. Hij is eerst korte tijd als kunstcriticus
werkzaam bij De Java-Bode, als vervanger van de vaste criticus Kruseman,
en vervolgens bij het Bataviaasch Nieuwsblad, de krant van P.A. Daum.
Het schrijven van kunstkritieken was destijds overigens een hachelijke
onderneming. De kleine culturele gemeenschap van Batavia was niet
gewend aan openlijke kritiek en accepteerde dat niet of zeer slecht. Er
zijn dan ook vele anekdotes bekend waarin gebelgde Bataviase 'artiesten' deze brutale, verwaande en militante jongeling uit Holland (Van
de Wall was de eerste in Indië die zijn kritieken met zijn volledige
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naam ondertekende) wensten te molesteren vanwege een hun onwelgevallige beoordeling.9
Van de Wall wenste zich ook actief te begeven op het gebied van de
schone letteren. In 1892 voltooide hij het manuscript van zijn eerste
Indische roman: Don Juan. Het is een soort sleutelroman, waarin hij de
destijds heersende manie onder de Bataviase jongedames hekelt om
met Europese 'vreemdelingen' te willen trouwen ('Bijzonderlijk anglomanie was zeer in zwang').'° Zowel De Java-Bode, waar hij Don Juan als
feuilleton aanbood, als de Bataviase uitgevers durfden publikatie niet
aan: 'De personen in dien roman zijn te duidelijk geteekend, en de
maatschappij hier te klein, om de publicatie van zoo'n roman niet als
een waagstuk te beschouwen."'
Zijn terugkeer naar Indië was overigens niet alleen in artistiek opzicht
een teleurstelling, ook financieel bleek het voor Van de Wall behelpen
in zijn geboorteland. Hij trachtte in zijn levensonderhoud te voorzien
door het geven van muzieklessen en het schrijven van kritieken voor
het Bataviaasch Nieuwsblad. Dit leverde vaak niet voldoende op. De geldzorgen werden echt nijpend toen hij na enkele jaren vier monden had
te voeden: die van hemzelf, die van zijn vrouw, Betsy Assé, ook een
Indo-Europese, en die van hun twee kinderen, Adelien en Victor.
Geplaagd door geldnood en teleurgesteld in het artistieke klimaat in
Indië besloot hij de kunst, en in het bijzonder de muziek, vaarwel te
zeggen en een 'echte' betrekking te zoeken. Van een kennis kocht hij
een aantal melkkoeien en hij begon een melkerij. Een onderneming
die in korte tijd door wanbeheer op een fiasco uitliep. Ten einde raad
solliciteerde hij naar allerlei uiteenlopende betrekkingen: weesvader,
commies bij het IJkwezen, beheerder van het Oudemannenhuis te Semarang, administrateur van de koepok-inenting ('Ik had een melkerij
gehad, you never can tell!') 12, maar allemaal zonder resultaat. In Indië
bleef men hem zien als die Indo-europese stukjesschrijver en men achtte
hem tot weinig anders in staat. In 1897 werd hij echter op voorspraak
van een bevriende notaris aangenomen als hoofdredacteur van het op
dat moment zieltogende Nieuw Bataviaasch Handelsblad. Van de Wall was
op dat moment 28 jaar en wat het krantenbedrijf betreft vrijwel onervaren. Hij moest het métier in korte tijd vanaf de basis leren. Volgens
hemzelf ging hem dat niet echt goed af; hij was te veel romanticus en
artiest voor het harde, realistische krantenbedrijf. Over zijn kwaliteiten
als beginnend journalist en hoofdredacteur zou hij later bijvoorbeeld
niet zonder zelfspot schrijven: 'in elk Reutertelegram was geregeld een
fout te vinden, en een door mij geschreven artikel over opium, den
sultan van Koetei, rioleering of wachtgelders eindigde meestal, als een
terugspringende compasnaald, die uit den koers geslagen is, weer vanzelf met ... kunst of wat daar mee te maken heeft." 3 Overigens dachten
zijn superieuren er anders over, want na een proefperiode werd zijn
contract verlengd.
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Naast het feit dat het hoofdredacteurschap van het Nieuw Bataviaasch
Handelsblad hem voorzag van een vast inkomen, had het nog een voordeel. 'De journalistiek', zo bekende Van de Wall later, 'heeft ontegenzeggelijk een heilzamen invloed op mijn artistieke vorming gehad: zij [...]
vernietigde mijn aanvankelijke devies "l'art pour l'art", noopte mij rekening te houden met het leven zelf, ontnam aan mijn kunstidealen het
dweperige, het ziekelijke, en trok mij meedogenloos de artistieke nestharen uit.' 14 De journalistiek opende — met name in artistiek opzicht -Van de Walls ogen voor de alledaagse werkelijkheid van het Indische
leven. En waar hij vooral door geraakt werd, was de slechte sociaaleconomische situatie waarin veel mede-Indo-Europeanen, de kleine
Boengs of Indo-paupers, zoals ze werden genoemd, zich bevonden.
Toen hij een keer voor zijn krant een terechtstelling van zo'n Indopauper bijwoonde, raakte dat hem diep. Aangedaan schreef hij: 'Het
geval als tableau de moeurs had op mij [...] diepen indruk gemaakt,
vooral om de voor mijzelf uit het geheele rechtsgeding getrokken conclusie, dat de jeugdige misdadiger het slachtoffer moest zijn geweest
van een totaal verwaarloosde opvoeding en gebrek aan onderwijs.'''
Deze ervaring, dit gegeven, zou hij later vrijwel rechtstreeks verwerken
in zijn literaire werk.16
Ondanks Van de Walls inspanningen om het Nieuw Bataviaasch Handelsblad levensvatbaar te houden, ging het blad enige tijd later toch ter
ziele. Hetzelfde lot onderging de door hem opgerichte Indische Revue,
een algemeen weekblad voor Indië. We zijn dan weer aangeland in het
jaar 1900. Het jaar waarin de ontmoeting plaatsvond met J.A. van Dijk,
en waarin het initiatief werd genomen om het culturele leven in Indië
te verrijken met serieus drama.

Indisch toneel
Het onverwachte, grote succes van Eerloos in de Stadsschouwburg, was
voor Van de Wall dus in verschillende opzichten bijzonder prettig; het
streelde niet alleen zijn ijdelheid als initiatiefnemer en regisseur, maar
hij zag in dit succes tevens de mogelijkheid om weer te werken aan
een oud ideaal: verheffing van het culturele leven in Batavia. En wat
was er mooier dan dat te doen in de vorm van zijn oude passie: toneel?
Daarnaast, misschien een praktisch argument maar voor de op dat moment werkloze Van de Wall minstens zo belangrijk, de voorstellingen
in de Stadsschouwburg hadden flink wat geld opgebracht, in ieder
geval voldoende om zijn schulden te betalen. Kortom, toneel in Batavia
was tevens een potentiële bron van inkomsten.
Het was dus zaak voor Van de Wall dat er continuïteit ontstond in
het toneel in Batavia. In zeer korte tijd schreef hij daarom zelf een stuk,
bedoeld als opvolger van Eerloos in de Stadsschouwburg. Mevrouw van
Hassen noemde hij dit toneelspel in drie bedrijven, handelend over
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J.A. van Dijk, poserend als de regent van Wiriosari uit Karin Adinda.
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ontrouw en ware liefde in het gezin van de Indische weduwe Van
Hassen. De opvoering van het stuk liet echter op zich wachten. Toen
namelijk de overige leden van het gezelschap op de eerste repetitiedag
geconfronteerd werden met de inhoud van het stuk, weigerde een meerderheid het te spelen. Niet vanwege de kwaliteit als toneelspel, maar
vanwege 'de onzedelijke tendens' en de mogelijke reactie daarop van
het Bataviase publiek. De leden doelden hiermee op een in het stuk
optredende non die ondanks haar gelofte voor de hemelse liefde heimelijk ook nog een aardse liefde koestert. Gekrent door deze afwijzing,
hij zal hierin ook een afwijzing als toneelschrijver hebben gezien, wenste Van de Wall een publiekelijk oordeel. Op 12 juli 1900 huurde hij
daarom voor eigen risico de Vrijmetselaarsloge en tegen betaling mocht
het publiek getuige zijn van een wat ongebruikelijke voorstelling: Van
de Wall persoonlijk las het hele stuk voor aan zijn publiek! De opkomst
was - ongetwijfeld mede ingegeven door nieuwsgierigheid - groot en
de reacties waren positief, zowel van het aanwezige publiek als in de
pers de volgende dag." Het stuk werd daarop alsnog door Van de Walls
gezelschap ingestudeerd. Nog hetzelfde jaar, 1900, vond in de Stadsschouwburg, in aanwezigheid van Gouverneur-Generaal Willem Rooseboom, de première plaats.
Vanaf dat moment, zouden we kunnen zeggen, was er in Batavia pas
sprake van een toneelleven of een toneeltraditie. Vanaf dat moment
immers werd het serieuze toneel met een voor Batavia ongekende regelmaat in de Stadsschouwburg voor het voetlicht gebracht. Veelal opgevoerd door het gezelschap van Van de Wall, maar af en toe ook door
Nederlandse beroepsacteurs die, aangetrokken door het verbeterde artistieke klimaat, nu een optreden in Indië aandurfden. Kort na 1900
kwamen bijvoorbeeld 'coryfeeën' als Willem Royaards, Henri Brondgeest (het 'Brombeest'), Frits Bouwmeester en Eduard Verkade naar de
Stadsschouwburg van Batavia. Daarnaast ontwikkelde Hans van de
Wall zich als toneelschrijver. De eerste in Indië met een oeuvre. Onder
het pseudoniem Victor Ido schreef hij vele toneelstukken bedoeld om
te worden opgevoerd voor het Bataviase publiek. Hij werd met andere
woorden de 'huisdramaturg' van de Stadsschouwburg. Deze stukken
hebben hier dan ook vrijwel zonder uitzondering hun première beleefd.
Ik noem de belangrijkste: Karma Adinda (1913), Parto (1913), De Paria
van Glodok (1916), Pangéran Negoro Joedho, een Vorstenlandsch Zedenspel
(1918), Pastoor Servaas (1919), De dochters van den Resident (1922) en Rosada
(1924).
De stukken die Van de Wall, of beter gezegd, Victor Ido schreef
zouden we echte Indische stukken of echte Indische literatuur kunnen
noemen. Met name vanwege de stofkeuze, de thematiek en de erin
verwoorde opvattingen. Vrijwel al zijn stukken spelen in de inheemse
(Javaanse) en Indo-europese samenleving van Indië, en niet zoals ge43

bruikelijk in de koloniale (toneel-)literatuur in de Europese samenleving in Indië. Victor Ido hanteerde bij het schrijven het bekende principe dat toneel het leven diende te weerspiegelen. Alleen was dat 'leven'
voor hem het leven van de inheemse bevolking en - vooral - het leven
van de Indo-Europeanen in Indië. Daar voelde hij zich door zijn afkomst
en opvoeding het meest mee verwant, zowel geestelijk als emotioneel.
In zijn werk zien we dan ook een wereld waarin Indo-Europeanen en
Javanen de hoofdrol en Europeanen vrijwel altijd een - soms marginale - bijrol vervullen.
Hij schreef zijn stukken in de traditie van het Europese ontwikkelingsdrama. Een type drama waarbij de uitbeelding van de handeling
centraal staat, en waarbij die handeling leidt tot een ontwikkeling en
een onvermijdelijke climax. In Victor Ido's stukken gebeurt dit over
het algemeen op een wat schematische manier en de climax is vrijwel
altijd dramatisch, of zo men wil, melodramatisch: in de vorm van een
moord of zelfmoord. Daarnaast missen zijn dialogen veelal de kracht
van die van bijvoorbeeld Jan Fabricius. Kortom, de waarde van zijn
toneelwerk ligt niet zozeer in de uitwerking, maar in de ideeën, in de
tendens. Zoals de eerder genoemde Jan Fabricius in zijn werk menselijke conflicten tekent, tekent Victor Ido vóór alles (koloniaal-)maatschappelijke conflicten. In de tekening van deze conflicten en in de
opvattingen die hij daaraan koppelt is Victor Ido origineel, is hij vernieuwend. Niet alleen is hij de eerste die op het toneel de maatschappelijke conflicten van Indo-Europeanen en Javanen schetst, maar hij laat
bovendien in dit verband opvattingen horen die nogal afweken van de
in de Nederlandse koloniale literatuur gebruikelijke.
Zo maakt hij zich bijvoorbeeld sterk voor de emancipatie van de IndoEuropeaan. We zien dat in De Paria van Glodok, in het trieste levensverhaal van de Indo-pauper Leo, die ten onder gaat aan de maatschappelijke discriminatie, vernederingen en frustratie die het gevolg zijn van
zijn Indo-europese afkomst. Wat dit betreft is De Paria van Glodok een
weinig verhuld protest tegen het maatschappelijk onrecht waaraan de
Indo-Europeaan, en in het bijzonder de kleine Boeng, in Indië blootstond. Heel wat luchtiger behandelt hij hetzelfde emancipatiethema een
aantal jaren later in het blijspel De dochters van den Resident. Hierin tracht
hij namelijk, ten koste van de totok Vermeer, op een vermakelijke wijze
af te rekenen met de in de kolonie levende negatieve vooroordelen ten
aanzien van de Indo-Europeaan.
Het was overigens niet zo verwonderlijk dat Van de Wall als Victor
Ido pleitte voor emancipatie van de Indo-Europeaan. Zelf behorend tot
die groep en op het spoor gezet door zijn journalistieke werkzaamheden,
kon hij zich mateloos opwinden over het onrecht dat hun in de kolonie
ten deel viel. Geen ander probleem was zo van betekenis voor Indië's
toekomst als dit probleem, zo meende hij. 18 Hij was dan ook een van
de eersten in Indië die zich inzette voor de belangen van de Indo44

Europeaan. In eerste instantie individueel, als de schrijver Victor Ido
in zijn literaire werk, later georganiseerd, als Hans van de Wall in het
Indo-Europees Verbond. Hij was onder meer medewerker van Onze
Stem, het orgaan van het I.E.V., en voorzitter van 'De Vereeniging voor
Indo-Kolonisatie in Nieuw- Guinea'.
Ook ten aanzien van een ander 'conflict' in de koloniale maatschappij
liet Victor Ido een opvatting horen die in de Nederlandse koloniale
literatuur niet echt gebruikelijk was. 19 In een tijd waarin de ethischpolitieke gedachte in Indië opgang deed en de, althans de progressiefliberale, kolonialen streefden naar verheffing van de inheemse bevolking door middel van westers onderwijs, wees Victor Ido dit westerse
onderwijs voor de inheemse bevolking van de hand. Niet, zoals de
conservatieve kolonialen meenden, omdat hiermee de koloniale verhoudingen werden verstoord, ook niet, zoals veel Indo-Europeanen
beweerden, omdat hiermee de Javaan werd bevoordeeld, maar omdat
dit in zijn ogen slechts zou leiden tot onthechting en verlies van identiteit van het Javaanse volk.
We vinden deze opvatting onder andere terug in misschien wel zijn
belangrijkste toneelstuk: Karma Adinda, in de tragische geschiedenis
van de Regent van Wiriosari en zijn dochter Karina Adinda. Zij belichamen het conflict tussen de behoudende, volgens de adat levende Javanen en de verwesterde, vervreemde, jonge generatie Javanen. Een conflict dat ten slotte in Karma's zelfmoord een duidelijke verliezer kent.
Dezelfde opvatting komen we tegen in Pangéran Negoro Joedho. Een
Vorstenlandsch Zedenspel uit 1918. Het is - alweer - een tragische geschiedenis. Ditmaal van Pangéran, kroonprins, Negoro Joedho die van zijn
studie in Leiden wordt teruggeroepen om de taken van zijn zieke vader
waar te nemen. En ook hier wreekt zich de westerse opvoeding. Zijn
westerse opvattingen en handelwijze brengen hem namelijk al snel in
conflict met zijn traditionele omgeving. Een conflict dat tenslotte uitmondt in de liquidatie van de kroonprins.

Waardering
Het publiek in Indië toonde waardering voor Hans van de Wall. Die
waardering gold zowel zijn inspanningen ten behoeve van het toneelleven in Indië in het algemeen, als zijn stukken. Meerdere malen heeft
de culturele gemeenschap in Indië hem - in de Stadsschouwburg gehuldigd voor zijn pionierswerk op het gebied van het Indisch toneel.20
Daarnaast zijn zijn stukken letterlijk honderden keren voor volle zalen
opgevoerd. Niet alleen in Batavia, maar ook in andere grote steden in
Indië. En curieus, ook in plaatsen buiten Nederlands-Indië, zoals Singapore, Penang, Rangoon en Colombo.
Wat het succes van zijn stukken in Indië betreft, dat zal wellicht ook
te maken hebben gehad met het feit dat het publiek in Indië zo weinig
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verwend was, en dat een toneelvoorstelling veelal werd gezien als een
welkome afwisseling naast zich op de dansvloer of aan de bittertafel
te ontspannen. Niettemin mogen we op grond van de opvoeringsfrequentie van zijn stukken aannemen dat het grootste deel van het publiek
zijn werk ook echt waardeerde, en dat Van de Wall op z'n minst een
goed gevoel had voor wat het publiek in Nederlands-Indië van toneel
verlangde: Indisch toneel, liefst met grote gebaren en een 'verpletterende'
climax.
Datzelfde publiek toonde zijn waardering overigens een keer op een
zeer originele wijze. In 1932 werd door een aantal Bataviase burgers
als blijk van waardering een 'Hans van de Wall-fonds' in het leven
geroepen, met als doel Van de Wall met de ingezamelde gelden in staat
te stellen zich volledig aan de kunst te wijden. Een soort beurs dus.
Het publiek in Indië gaf grif. Voldoende om hem tot aan zijn dood in
1948 maandelijks een toelage te kunnen uitkeren.
Enige erkenning voor zijn werk kreeg hij later ook in Nederland.
Niet zozeer van het grote publiek (daarvoor was zijn werk teveel een
'ver van m'n bedshow'), maar wel uit de hoek van beroepsacteurs en
dramaturgen. Grote namen uit de toenmalige Nederlandse toneelwereld
hebben bijvoorbeeld met wisselend succes getracht Victor Ido's Indische creaties op de Nederlandse planken gestalte te geven (onder
meer Cor Ruys in de rol van de Indo-pauper Leo). En in de jaren dertig
werd in Den Haag zelfs een speciaal gezelschap opgericht dat zich ten
doel stelde het Indisch toneel, met name het toneelwerk van Van de
Wall, in Nederland voor het voetlicht te brengen.' Ten slotte kreeg Van
de Wall ook waardering van zijn Nederlandse collega's. In 1939, hij
was toen voor een tijdelijk verblijf in Nederland, viel hem een bijzondere eer te beurt: hij werd door de 'Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers' benoemd tot 'Buitengewoon Eerelid'. Uit, zo vermeldt de
oorkonde, 'waardering voor zijne verdiensten jegens het Nederlandsch
en Nederlandsch-Indisch tooneel'.22

Reggie Baay is neerlandicus en redacteur van Indische Letteren. Hij werkt thans
aan een promotie-onderzoek over het leven en werk van Hans van de Wall
(Victor Ido).
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Noten
1 Van de Wall maakt (onder meer) melding van deze ontmoeting in Victor
Ido, Indië in den goeden ouden tijd (derde druk; Bandoeng 1936) dl. 2, 183.
2 Het betrof hier een schuld aan de drukker van de Indische Revue, ten bedrage
van vierhonderd gulden.
3 Het stuk is getiteld De Rups. Het verscheen later in druk bij Boekhandel
Visser & Co. te Weltevreden.
4 Victor Ido, Indië in den goeden ouden tijd, dl. 2, 183.
5 Zie voor de geschiedenis van het toneel in Batavia: N.P. van den Berg, Het
tooneel te Batavia in vroegeren tijd (Batavia 1880).
6 Victor Ido, Indië in den goeden ouden tijd, dl. 2, 184.
T Hij schrijft dit in zijn niet gepubliceerde en ongedateerde Autobiografie, 216.
Het manuscript bevindt zich in de handschriftencollectie van het KITLV
te Leiden. In het kader van mijn dissertatie is een door mij verzorgde
uitgave van deze Autobiografie in voorbereiding.
8 Idem, 140.
9 Zo'n anekdote is bijvoorbeeld te vinden in Victor Ido, Indië in den goeden
ouden tijd, dl. 2, 144-151.
10 Autobiografie, 175.
11 Idem.
12 Idem, 188.
13 Idem, 205.
14 Idem, 208.
15 Idem, 237.
16 Zie Reggie Baay, 'Prinsen en Paupers: de sociaal-economische situatie van
de Indo-Europeanen rond de eeuwwisseling aan de hand van enkele journalistieke en literaire bronnen', in: Wim Willems (red.), Bronnen van kennis
over Indische Nederlanders (Leiden 1991) 45-59.
17 Onder meer in de Java-Bode verscheen een lovende recensie. Java-Bode, 137-1900.
18 Tegenover zijn (Indo-europese) vrienden liet hij zich veelvuldig in deze
zin uit. Een van hen, de jurist M. Bachrach, vertelt hierover in het Bataviaasch
Nieuwsblad, 27-11-1948.
19 Pieter Brooshooft behandelt in zijn toneelstuk Arm Java dezelfde thematiek,
maar dan onmiskenbaar vanuit (ethisch-)koloniaal perspectief. Zie Reggie
Baay, 'Het toneelstuk Arm Java van Pieter Brooshooft. Een literair pleidooi
voor de ethische politiek', in: Indische Letteren jrg. 1 (1986) nr. 3 (sept.) 119136.
20 In 1925 en 1932 werd Van de Wall in de Stadsschouwburg op grootse
wijze gehuldigd voor zijn inspanningen ten behoeve van het Indische toneel.
21 Het betreft het gezelschap 'Het Vaderlandsch Tooneel', onder leiding van
Cor Paré. Het gezelschap opende de reeks Indische voorstellingen met
Karma Adinda.
22 De oorkonde bevindt zich in de collectie van het Nederlands Theater Instituut in Amsterdam.
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Uitnodiging
Op vrijdag 23 april 1993 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag.
Het programma is als volgt:
14.00

uur: Opening

14.05

uur: Tim Hoppen: Negentiende-eeuwse Oost-Indische reisliteratuur: een verkenning

14.45

uur: Frank Okker: Dirksland tussen de doerians: over Willem
Walraven

uur: Pauze
15.45 uur: Pauki de Jong: Over De kus van Jan Wolkers
± 16.30 uur: Slot
± 15.30

Plaats: Rijksuniversiteit Leiden. Gebouw

1175 (Centraal Faciliteitengebouw), Witte Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg
ter hoogte van de Doelensteeg). Zaal: 003.

De toegang is gratis.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

De Indische Navorscher
In het kader van een onderzoek naar de `overtocht' (van Europa naar
Indië) in de Indisch-Nederlandse literatuur zoek ik informatie over
Melis Stoke (H. Salomonson), de auteur van Zoutwaterliefde, Kroniek van
een reis per mailboot en Patria. Alle gegevens zijn welkom!
C.B. van 't Veer, Blokweerderweg
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De verschijning van nummer 2 van deze jaargang van Indische Letteren
valt wat later dan gebruikelijk. De redactie heeft de tijdskloof willen
overbruggen tussen het maartnummer en het dubbelnummer 3/4 dat
in december zal verschijnen.
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Portret Georg Meister (Coll. Nederlands Scheepvaart Museum Amsterdam; foto
F. André de la Porte).
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Noodzaak of nieuwsgierigheid*
Reismotieven van Oostindiègangers in de zeventiende
en achttiende eeuw
ROELOF VAN GELDER

Op 3 september 1992 was het precies vier eeuwen geleden dat Jan
Huyghen van Linschoten terugkeerde in zijn vaderstad Enkhuizen. Van
Linschoten had gedurende zijn bijna dertienjarige zwerftocht door Azië
in Portugese dienst ijverig aantekeningen gemaakt en in het vaderland
begon hij die uit te werken en voor publikatie geschikt te maken. Zo
verscheen al in 1595 het Reys-Gheschrift en een jaar later het veel bekendere Itinerario. In de volgende jaren kwamen hier verschillende herdrukken van uit en vertalingen in het Latijn, Engels, Frans en Duits.
Wie het Itinerario opslaat wordt in de eerste zin al getroffen door een
schijnbaar persoonlijke ontboezeming. Van Linschoten schrijft daar dat
hij al in zijn vroegste jeugd geneigd was tot het lezen van 'vreemde
dingen van Landen ende gheschiedenissen, waerinne [ik] besundere
wel behaghen ende vermaeckelickheyt hadde, met een grooter verweckinghe der begeerten om vreemde ende onbekende landen te besien, ofte eenighe avontueren te versoecken [...]'. 1 Gedreven door deze
nieuwsgierigheid, zo gaat hij voort, had hij besloten het vaderland te
verlaten. Hij vroeg en kreeg toestemming van zijn ouders en ging in
1579 als zestienjarige scheep.
Van Linschotens Itinerario heeft mede de stoot gegeven tot tientallen
reisbeschrijvingen in de zeventiende en achttiende eeuw. Zo verscheen
in 1598 in Amsterdam D 'Eerste Boeck, het reisverslag van Willem Lodewycksz. van de eerste scheepvaart van Cornelis de Houtman naar Indië.
In zijn voorwoord beschrijft hij kort de commerciële motivatie van die
reis, de samenstelling van de vloot en zijn eigen positie daarop. Lodewycksz. voer mee als ondercommies en vertelt tussen haakjes dat hij
deze 'voyagie' maakt 'begeirigh zijnde van mijn jonghe Iaren af, om
vreemde landen te duerwandelen'. 2 Ook van dit werk verschenen herdrukken en nog in hetzelfde jaar kwam er zowel een Latijnse als een
Franse editie uit. Het boek heeft dus evenals het Itinerario een behoorlijke en ook internationale verspreiding gehad. In 1627 verscheen in
Coburg de West-Indianische Reize van Johann Gregor Aldenburgk. Daaruit
blijkt dat ook de Duitsers jeugdige nieuwgierigheid hebben gekend.
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Na het voorwoord lezen we al op de eerste bladzijde dat hij in 1623
op pad is gegaan'weil ich von Jugend auff frembde Lande zu durchreysen, zu besehen, und etwas gutes in denselben zu erfahren, geneigt
gewesen'. Toen hij hoorde dat er in Amsterdam een vloot naar de West
lag, is hij daarheen gegaan en heeft hij aangemonsterd. 3 In 1644 is het
een andere Duitser, de negentienjarige Johann Jacob Saar, die naar
Nederland trekt en dienst neemt bij de VOC, omdat zijn hart 'das immer
etwas, durch Reisen, und in fremden Landen, zu versuchen, Belieben
trug', daartoe geneigd was. 4 Bij Christoff Frike, die van 1680 tot 1685
in Azië zou werken, lezen we al op de eerste pagina van zijn in 1692
verschenen Ost-Indianische Raysen und Krieges-Dienste: 'Fremde Lander
durch zu rysen, und mich mit derer Seltenheiten zu belustigen, ward
mir von Kindheit an dergestalten tieff eingeplanBet, daE ich auch in
meiner Minder-Jahrigkeit nach nichts so sehr trachtete als wie ich in
Durchlesung dergleichen verrichteten Ryse-Beschreibungen mich
bester massen umsehen, und mir alles zu NuL en machen m6chte'. 5 In
vele andere reisbeschrijvingen, in het Nederlands, Duits, Frans en Engels, zowel in beschrijvingen van zee- als van landreizen, is dit motief
van de jeugdige nieuwsgierigheid aanwezig. Het is standaard geworden
en dat blijft zo tot ver in de achttiende eeuw. Vaak wordt verteld dat
men ook al vroeg mondelinge verhalen hoorde, of dat men verslaafd
was aan het lezen van reisverhalen, waarvan titel en auteur ook nog
genoemd worden. Een van de meest uitvoerige en levendigste variaties
op dit thema is die van de Duitser Johann Heinrich Schrbder, die in
1738 voor de VOC uitvoer. Hij begint eveneens met dergelijke zinnen:
'Ich horte in meiner zartesten Jugend vielmals von Landern reden,
deren Lage und Beschaffenheit ich mit meinem damaligen Verstande
gar nicht begreifen konnte'. 6 En als hij dan als kind samen met zijn
vader plaatsjes in de omgeving heeft bezocht, en gezien heeft dat vandaar ook weer wegen lopen, en vandaar ook weer enzovoort, enzovoort
en nadat hij verhalen over een zekere Columbus heeft vernomen, dan
maakt zich de begeerte van hem meester om de wereld zelf helemaal
te aanschouwen.
Dergelijke opmerkingen komen zo vaak voor dat we wel vast mogen
stellen van doen te hebben met een literaire gemeenplaats, een vaste
frase in het reisverslag. Dat een dergelijke beginfrase zelfs in een gefingeerd reisverslag voorkomt, namelijk in Edward Meltons Reizen, sterkt
deze opvatting.' Maar betekent deze vaststelling dat we 'nieuwsgierigheid' als reismotief dan moeten uitsluiten? Voor ik daar antwoord op
kan geven, moeten we in het algemeen eens kijken naar reismotieven,
in dit geval, naar motieven van mensen die in dienst van de VOC naar
Oost-Indië zijn gevaren.
Er bestaat een vrij nauwkeurig inzicht over de omvang van het VOCpersoneel. Bekend is hoeveel zeevarenden, militairen, ambachtslieden
en passagiers naar Azië zijn vertrokken, op welke schepen ze voeren,
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hoeveel van hen weer terugkeerden en hoeveel sterfgevallen er onderweg zijn voorgevallen. Over reismotieven rept de wetenschappelijke
literatuur nauwelijks. Als hoofdmotief wordt doorgaans genoemd vast
werk, onderdak en voedsel voor enkele jaren en het vooruitzicht om
ondanks grote moeilijkheden fortuin te kunnen maken. Dat zal het voor
verreweg de meesten ook gegolden hebben en in een aantal reisverslagen wordt dat ook met zoveel woorden gezegd. Johann Sigmund Wurffbain bijvoorbeeld, die in 1632 naar de Oost vertrok, beschrijft de geringe
gage, de strenge discipline van de VOC en het ongezonde klimaat in
Azië. Daarom, zo schrijft hij, zal niemand uit 'Furwitz [lichtzinnige
nieuwsgierigheid] oder frembder Lust' dienst nemen bij de Engelsen,
Portugezen of Nederlanders om naar de Oost te gaan, maar veeleer 'aus
Mangel der Nahrung'. 8 George Andriesz., een jongeman uit Sleeswijk
Holstein, verliet in 1644 het dorpje waar hij woonde en schreef veel
later daarover dat toen zijn kinderjaren ten einde waren, hij overwoog
dat hij zijn 'kost en onderhouding by de vreemden zou moeten zoeken
omdat de middelen mijner waarde ouders niet al te groot waren'. Hij
is een tijdje musketier in Duitsland en gaat dan naar Amsterdam waar
hij in dienst treedt van de VOC en naar de Oost vertrekt. 9 Een andere
Duitser, Johann Schreyer, zegt het iets algemener. Hij bevindt zich in
1668 in Rotterdam en zegt dan: 'gebrek, de uitvinder van vele kunsten,
zowel als een dwingende aanzetter tot vele en ons onwelgevallige
zaken, noodzaakte mij mij onder het getal der Oostindiëvaarders te
rekenen'.'° Dit zijn dus uitspraken van en over mensen die om economische motieven naar de Oost vertrokken. De scheepschirurgijn Nicolaes de Graaff, die zelf vijf reizen naar de Oost had gemaakt en de
praktijk dus goed kende, schreef daarover in zijn Oost-Indise Spiegel,
verschenen in 1703: 'want diet eenigsins in 't Vaderland kan stellen, sal
om een simpel maant-gelt niet naar Oost-Indien gaan, als hy daar geen
ander voordeel in sag, of ten ware dat hy door noot geparst, armoede
of andere ongelegentheden daar toe worden gedreven'."
In enkele gevallen zijn we ingelicht over andere dwingende motieven. Het gaat dan niet zozeer om armoedzaaiers of zwervende werklozen, maar om mensen die het hier te bont hebben gemaakt en in Indië
een nieuwe toekomst tegemoet willen gaan. Zo zijn er mannen op sterke
aandrang van hun familieleden op een schip naar Indië gezet. In 1737
was dat het geval met het Amsterdamse regentenzoontje Jeronimus
Tonnemans de Jonge. Hij had een weduwe niet alleen zwanger gemaakt, maar ook nog, toen hij dat hoorde, haar gezicht met een schaar
bewerkt, zodat zij, aldus de contemporaine Amsterdamse roddelauteur
Jacob Bicker Raye, 'ijselijk geschonden' was. De jongeheer Tonnemans
werd gegijzeld 'om met de eerste ockasy voor adelborst geboeyt na
boordt van een Oostindies schip gebragt te worden'.' Er waren mensen
die bankroet waren gegaan en die om hun schuldeisers te ontkomen,
naar Indië vertrokken. Antonie van Diemen is zo'n geval. Anderen
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hadden bij een duel iemand gedood en wilden hun straf niet afwachten.
Dat gebeurde in 1716 met de Groninger Jan Albert Sichterman, die
halsoverkop naar Amsterdam reisde en direct aanmonsterde. Met dergelijke vluchtelingen hoefde het overigens niet slecht af te lopen. Van
Diemen werd gouverneur-generaal en Sichterman bracht het tot de
schatrijke directeur van Bengalen.13
Nog andere motieven zijn te vinden. Er zijn er die graag in die landen
wilden tekenen en schilderen zoals de Zwitser Albrecht Herport. 14 Anderen hebben een zendingsdrang, zoals Johann Christian Hoffmann,
die zowel werd aangezet door zijn 'unwiedertreibliche Begierde zur
Beschauung frembder Lander', als door zijn opzet om de 'blinden Heyden' te bekeren.' Weer anderen vertellen dat het lot bepaald heeft dat
ze bij de VOC zijn aangemonsterd. Johann von der Behr uit Tettau,
vlakbij Lubeck, reisde in 1643 naar Amsterdam met de bedoeling vandaar naar Frankrijk te gaan om te kuren. Op de boot van Hamburg
ontmoette hij een andere Holsteiner die hem 'Croesischen Schatzen' en
'giildenen Berge' in Oost-Indië voorspiegelde. Kennelijk deed hij dat
met zo veel vuur dat Von der Behr, eenmaal in Amsterdam gearriveerd,
zich bij het Oostindisch Huis meldde. Dit alles gebeurde door Gods
wonderbaarlijke lotsbeschikking.16

Nieuwsgierigheid
Maar hoe zit het nu met nieuwsgierigheid als motief? Zijn er mensen
die niet in de eerste plaats uit economische overwegingen, maar uit
zuivere belangstelling naar Indië zijn gegaan? Ik ben van mening dat
dat inderdaad het geval is geweest." De bovengenoemde scheepschirurgijn Nicolaes de Graaff geeft in een uiterst cynische opsomming weer,
wie volgens hem allemaal dienst namen bij de VOC. Het is een treurige
allegaar van het uitschot van de Europese maatschappij: armoedzaaiers,
klaplopers, souteneurs, zakkenrollers en verlopen studenten. Desondanks lezen we aan het eind van deze opsomming: 'dog datter onder
de vreemdelingen somtijds ook wel treffelijke fraye luyden der kinderen gevonden worden, die alleen in Holland komen en naar Oost-Indien
varen, om de vremde lande en weereld te besoeken, kan ik niet ontkennen [...]',1S
Er zijn er, die uit een gerichte wetenschappelijke nieuwsgierigheid naar
de Oost zijn gegaan. In 1704 voer Peter Kolbe op het schip 'de Unie'
uit. Hij was een dertigjarige wiskundige en astronoom in dienst van
een Duitse baron die hem op zijn kosten naar Kaap de Goede Hoop
zond om daar astronomische waarnemingen te verrichten. Aan Kolbes
jarenlange verblijf aan de Kaap danken we een van de vroegste uitvoerige beschrijvingen van de Kaap.' 9 Maar ook zijn er voorbeelden - en
daar gaat het nu om - van personen die expliciet meedelen dat ze vervuld waren van een algemene nieuwsgierigheid. Om uit te sluiten dat
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ze dit motief alleen uit retorische redenen hebben genoemd, heb ik
gezocht naar Oost-Indiëgangers, die al een betrekking hadden en die
bovendien op de hoogte waren van de vele moeilijkheden op de reis
naar en het verblijf in Azië. Wanneer aan die criteria tegelijk is voldaan,
dan kan men zeggen dat die nieuwsgierigheid meer is dan een loze
frase in het genre der reisverhalen.
Van de drie voorbeelden die ik hierna zal behandelen is Georg Meister
de eerste. Meister, in 1653 in Thuringen geboren, was hovenier en trad
in 1675 in dienst van een veldmaarschalk in Saksen. Toen deze stierf
kreeg hij de keuze om bij diens zoon in dienst te komen of ontslag te
nemen. Hij koos voor het laatste en besloot uit nieuwsgierigheid een
reis te maken door Holland, Engeland, Frankrijk en Italië. Kennelijk
bezat hij daar voldoende middelen voor. Hij reisde door Nederland,
bekeek hier uitvoerig de belangrijkste tuinen en arriveerde in Amsterdam. Daar bezocht hij het stadhuis op de Dam. Bij het bewonderen van
de kunstwerken aldaar raakte Meister in gesprek met een afgedankte
luitenant van het leger van de keizer van Oostenrijk. Die stelt hem voor
om samen naar Indië te reizen. Meister denkt niet lang na en besluit
'als ein curieuser Mensch diese weite und hochgefhrliche Reise' aan
te vangen, ongeacht het feit dat anderen hem waarschuwen dat het een
afstand van maar liefst 3600 Duitse mijlen was voor men in Batavia
arriveerde.° Hij gaat dan, zoals hij schrijft, met echte zeeheldenmoed
en zoals de meisjes naar een danspartij gaan, naar het Oostindisch Huis,
waar hij wordt aangenomen als adelborst. In 1677 vaart hij weg. Meister
zou in de Oost belangrijk botanisch onderzoek doen. Hij maakte twee
reizen naar Japan. Na tien jaar keert hij terug en wordt hovenier van
de keurvorsten van Saksen in Dresden. Over de terugreis op het schip
'de Waalstroom' in 1688 vertelt Meister dat hij het zo druk heeft met
het verzorgen van planten die hij uit Azië had meegenomen voor belangstellenden op de Kaap en in Holland, dat hij geen tijd had om een
dagboek bij te houden. Maar, schrijft hij, mijn goede vriend en landgenoot Johann Wilhelm Vogel, een gewezen vaandrig, heeft dat wèl gedaan. Met deze Vogel is hij teruggereisd en met hem heeft hij lange
gesprekken gevoerd. Vogel, aldus Meister, heeft eveneens een boekje
over zijn reis uitgegeven.
Inderdaad, ook Vogel, geboren in 1657, heeft een reisverhaal nagelaten en ook van hem vernemen we de beweegredenen van zijn vertrek
naar de Oost. Hij werkte tussen 1672 en 1678 bij de rentmeester van
de hertog van Saksen. Op een dag liep hij rond op de galerij van de
vorstelijke kanselarij en hoorde daar een gesprek dat enkele ambtenaren
voerden, onder wie een zekere Schmalkalden. Deze was in zijn jeugd
naar Oost- en West-Indië gereisd en vertelde daarover met veel vuur.
Vogel voelde bij het aanhoren van deze verhalen 'eine solche hit ige
Begierde und verlangen [...] dag ich gleich den EntschluL fassete,
nicht ehe zu ruhen, big ich alle diese Denckwurdigkeiten mit Augens
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selbst gesehen hatte'. Hij nam zijn ontslag, reisde naar Amsterdam en
vertrok nog datzelfde jaar op het schip 'de Middelburg' naar Indië. Ook
hier zien we dus iemand die een baan heeft en door een nauwelijks te
bedwingen nieuwsgierigheid werd aangezet om naar de Oost te gaan.2'
Tot slot wil ik nog één voorbeeld geven van reislust uit nieuwsgierigheid. Het gaat alweer om een Duitser, Ernst Christoph Barchewitz. Hij
heeft een betrekking in Den Haag bij de ambassadeur van de keizer
van Oostenrijk. Hij en een collega hebben veel over de Oost gehoord
en willen daar graag heen. Ze reizen naar Delft en laten zich daar
aandienen bij een van de bewindhebbers, Mr. Maerten Pietersz. van
Hoogenhouck. Ze maken hun wens kenbaar, waarop de bewindhebber
antwoordt dat het daarvoor nog lang geen tijd is, dat ze later moeten
terugkeren en zich dan op het Oostindisch Huis moeten vervoegen.
'Helaas', zeggen de twee Duitsers dan, 'we hebben een betrekking en
we kunnen niet altijd weg, kunt u niet nu al iets voor ons regelen?'
'Wat', roept de bewindhebber uit, 'jullie hebben een baan en nog wel
bij de keizerlijke ambassadeur? Waarom willen jullie dan in vredesnaam naar de Oost? Jullie hebben het toch goed? Jullie hebben nu bij
wijze van spreken wijn en jullie vragen om water.' Ze houden vol en
dan roept de bewindhebber zijn lakeien binnen die hun namen moeten
noteren. Ze zijn dolblij, keren naar den Haag terug en melden hun heer
wat ze van plan zijn. Ook die rolt van verbazing van zijn stoel. Weten
de heren niet hoe gevaarlijk dat is, hoeveel schepen er wel niet gezonken
zijn? Het helpt niet, hun besluit staat vast. Ze worden uitgelachen door
hun huisgenoten, maar ze blijven vastbesloten. Zelfs vinden ze nog een
Duitse apotheker, die ook een baan heeft en die ook door de reiskoorts
bevangen wordt. En zo varen deze drie Duitsers in april 1711 uit op
het schip 'de Voorburg'. Van hen zou alleen Barchewitz het Oostindisch
avontuur overleven. Hij vertrok in december 1721 met 'de Geertruida'
uit Batavia en is in oktober 1722 na een afwezigheid van twaalf jaren
weer terug in Erfurt.
Ik heb met deze drie concrete voorbeelden, Meister, Vogel en Barchewitz willen aantonen dat de uitdrukking 'van jongsafaan ben ik begerig
en nieuwsgierig geweest om verre landen te bereizen' wel een literaire
gemeenplaats is geweest, maar dat nieuwsgierigheid desondanks bij
een aantal Oostindiëvaarders wel degelijk een rol heeft gespeeld bij
hun besluit om naar de Oost te vertrekken. 22 Er bestond voor de genoemde personen geen directe economische noodzaak, ze hadden een
betrekking, ze kenden de gevaren, ze waren gewaarschuwd en hebben
zich toch gewaagd aan de overtocht naar Azië. Het is mede aan hun
nieuwsgierigheid en opmerkingsgave te danken dat we ons nog een
beeld kunnen vormen van wat een dergelijke reis naar de Oost en een
langdurig verblijf in Azië heeft betekend.
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Noten
* Dit artikel is een gewijzigde versie van een lezing gehouden op het Maritiem Symposium 'Het nut van symbiose' op 28 november 1992 in het
Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam.
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6 Johann Heinrich Schroder, Merkwurdige Reisen nach Ost-Indien (Leipzig/
Gotha 1749) 1-2.
7 Eduward Melton, Zeldzaame en gedenkwaardige zee- en landreizen (Amsterdam
1681) 1.
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maar over land doen, of op een Engels schip, zonder dienst te nemen. Zelf
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daar zijn 'Heil und Gluck'te zoeken. Johann Sigmund Wurffbain, VierzehenJdhrige Ost-Indianische Krieg- und Ober-Kauffmanns-Dienste (Neurenberg 1686).
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9 De beschryving der reizen van Georg Andriesz (Amsterdam 1670) 1.
10 Johann Schreyer, Neue Ost-Indianische Reif3-Beschreibung (Leipzig 1681). RDB
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11 Nicolaus de Graaff, Oost-Indise Spiegel (Hoorn 1703). Uitgegeven in de Werken
van de Linschoten-Vereeniging, deel XXXIII (Den Haag 1930) 37.
12 Het dagboek van Jacob Bicker Raye, 1732-1772. Uitgegeven door F. Beijerinck
en M.G. de Boer (Amsterdam z.j.) 43.
13 Over Sichterman: Roelof van Gelder, 'Pitzliputzli aan de Ossemarkt', Kunstschrift 36 no. 6 (1992) 31-35.
14 Albrecht Herport, Eine kurtze Ost-Indianische Reifi-beschreibung (Bern 1669).
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15 Johan Christian Hoffmann, Oost-Indianische Voyage (Kassel 1680). RDB VII,
10.
16 Johann von der Behr, Diarium, oder Tagebuch (Breslau 1668). RDB IV, 12.
17 Het begrip nieuwsgierigheid of curiositas, opgevat als een positief te waarderen eigenschap, was een tamelijk recent renaissance-ideaal. Dat het
maken van reizen een morele en educatieve en bovendien een pragmatische, nuttige functie had is eveneens een moderne renaissancegedachte.
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19 Peter Kolbe, Caput Bonae Spei Hodiernum (Neurenberg 1719).
20 Georg Meister, Der Orientalisch-Indianische Kunst- und Lust G a rtner (Dresden
1692) 7-8.
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voor ogen 'dan zijn reislust te verzaden' (Missive van gouverneur en raad
van Coromandel, 1725). En: 'eene ongemeene lust tot reyzen, en het bezien
van vreemde landen en natien hadde hem aangezet om zyn vaderland te
verlaten' (Dagregister Batavia, 1745). Alle citaten afgedrukt in: F. Lequin
en A. Meijer, Samuel van de Putte, een mandarijn uit Vlissingen (1690-1745)
(Middelburg 1989) 35-36.
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Negentiende-eeuwse Oostindische
reisliteratuur
Een verkenning
TIM HOPPEN

Het zou mij niet verbazen als reisliteratuur het populairste genre van
teksten is in de geschiedenis van de geschreven literatuur. Het corpus
van teksten dat tot dit genre gerekend kan worden is enorm. Tot de
bekendste werken van de klassieke oudheid behoort Homerus' Odyssee,
waarin het reizen een centraal thema vormt. Een hoogtepunt uit de
middeleeuwse wereldliteratuur zijn natuurlijk de reizen van Marco
Polo (1254-1324), maar ook in een groot deel van bijvoorbeeld de hoofse
ridderepiek speelt het reizen, in de vorm van de queeste, een belangrijke
rol. Door de grote ontdekkingen kwam de populariteit van de reisliteratuur zelfs nog in een stroomversnelling terecht. De brieven van Columbus bijvoorbeeld, werden vrijwel direct in alle Europese talen vertaald
en vonden in hoog tempo hun weg door heel Europa. Vanaf die tijd is
de nieuwsgierigheid naar verre streken eerder toe- dan afgenomen en
tegenwoordig heeft bijna elke zichzelf respecterende uitgeverij wel een
aparte reeks waarin reisliteratuur verschijnt.
Degene die zich verdiept in de reisliteratuur wordt geconfronteerd
met een merkwaardig verschijnsel. Het aantal werken namelijk dat tot
de reisliteratuur gerekend kan worden is zeer groot, terwijl tegelijkertijd
de professionele aandacht voor dit genre, zeker in vergelijking met die
voor andere gebieden van de literatuur, nog enigszins marginaal te
noemen is. Zeker, reisliteratuur is een dankbare bron van onderzoek
voor bijvoorbeeld historici of antropologen, maar zij gebruiken deze
literatuur als middel bij, en niet als doel van hun onderzoek. De theoretische achtergronden van het genre zijn nog maar nauwelijks onderzocht
en de bestudering van reisliteratuur staat, zeker in het Nederlandse
taalgebied, nog in de kinderschoenen. Hierin lijkt verandering te
komen. Vooral vanuit koloniaal-letterkundige hoek wordt de laatste
jaren aandacht besteed aan reisliteratuur, hetgeen in de toekomst hopelijk zal leiden tot literaire herwaardering. Vooralsnog wordt de beperkte
aandacht duidelijk geïllustreerd door de chaos op het gebied van de
terminologie van dit genre. Bij het raadplegen van een bibliotheekcatalogus worden dikwijls termen als reisliteratuur, reisverslag, reisbe61

schrijving, reisjournaal, reisimpressie of reisverhaal lukraak door elkaar
gebruikt, zonder dat duidelijk gemaakt wordt waar deze termen nu
precies voor staan.
De meeste reisliteratuur is afkomstig van de hand van schrijvende
reizigers en maar een gedeelte van reizende schrijvers. Dit laatste lijkt
specifiek het geval bij de auteurs van negentiende-eeuwse Oostindische
reisliteratuur. Geen van allen schijnen zij onder de indruk te zijn van
hun eigen literaire capaciteiten. Voor Marten Douwes Teenstra, wiens
lange reizen hem onder meer naar Nederlands-Indië voerden, geldt dart
hij 'op herhaald aanzoek van vrienden en kennissen [...], schoon aarzelende, tot de uitgaaf dezer reis overging'.' D.H. Kolff meldt dat hij 'door
bloedverwanten en vrienden [...] werd aangezocht, om de officiële
Rapporten, welke ik nopens die reize aan het Indisch Gouvernement
had aangeboden, benevens mijne bijzondere aanteekeningen, bijeen te
verzamelen, ten einde die aan het Publiek mede te deelen'. 2 Johannes
Olivier schrijft over een eerder door hem gepubliceerd reisverhaal: 'De
talrijke beoordeelingen van dat reisverhaal, in onze meest geachte tijdschriften voorkomende, waren, in mijn oog, verre boven de waarde van
het werk verheven, en ik schreef deze algemeene welwillendheid toe
aan mijn' schrijftrant of aan de goede zamenstelling van het werk, dan
wel aan de onbewimpelde rondborstigheid [...] met welke ik de zaken
had voorgesteld, en die de gebreken van taal en stijl, mitsgaders eenige
schrijf- en drukfouten, gunstig over het hoofd deed zien.' ; Deze laatste
auteur roept bij de beschrijving van een waringin zelfs vertwijfeld uit:
'Waarom bezit ik de taal van Bilderdijk niet, om dezen Koning van het
rijk der planten naar waarde te beschrijven.' 4 Neen, zij hebben, zo lijkt
het, geen hoge dunk van hun eigen schrijverschap. Deze bescheidenheidstoop heb ik in vrijwel alle door mij geraadpleegde reisliteratuur
kunnen constateren.
Reisliteratuur mag dan misschien niet altijd aan de criteria van Literatuur (met een hoofdletter L) voldoen, persoonlijk zou ik het genre
beslist tot het terrein van de schone letteren willen rekenen. Er wordt
namelijk van een literaire stilistiek gebruik gemaakt om een bepaalde
sfeer op te roepen en om het werk kracht bij te zetten. Verschillende
van de tekstfragmenten die ik in het nu volgende zal gebruiken zullen
dit illustreren.
Ook in onze koloniale letterkunde heeft de reisliteratuur zich in een
grote populariteit kunnen verheugen. In de zeventiende eeuw stonden
bij het binnenlopen der Oostindiëvaarders de uitgevers elkaar op de
kades te verdringen, om in het bezit te komen van manuscripten met
reisaantekeningen. De belevenissen van schipper Bontekoe zijn tussen
1646 en 1800 meer dan zeventig keer uitgegeven. In de achttiendeeeuwse letterkunde met betrekking tot Indië neemt reisliteratuur, met
vertegenwoordigers als Johannes Stavorinus en Jacob Haafner, een
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prominente plaats in. In de negentiende eeuw zien we een explosieve
toename van de reisliteratuur over Indië. Tot in onze eeuw is IndischNederlandse reisliteratuur blijven verschijnen.
Deze bijdrage is bedoeld als voorzichtige verkenning van het terrein
van de negentiende-eeuwse Oostindische reisliteratuur. Daarom zal ik
slechts enkele historische achtergronden beschrijven en enige algemene
tendenzen schetsen. Aan het begin van de negentiende eeuw kunnen
we een plotselinge groei van de Indische reisliteratuur constateren. Een
korte bibliografische inventarisatie levert de volgende gegevens op. In
de tweede helft van de achttiende eeuw verschijnen enkele werken op
het gebied van de Indisch-Nederlandse reisliteratuur. In de eerste helft
van de negentiende eeuw heb ik ± 40 van dergelijke werken kunnen
traceren. Het totaal aantal werken dat in deze laatste periode tot de
Indische letteren gerekend kan worden bedraagt ± 50, waarmee de
reisliteratuur volgens mijn voorlopige schatting maar liefst 80% van
de totale Indisch-Nederlandse literatuur uitmaakt. Met haar plotselinge
groei lijkt de reisliteratuur een traditie gevestigd te hebben, want tot
aan het begin van de twintigste eeuw blijven reisbeschrijvingen in
hoge frequentie verschijnen. In de tweede helft van de vorige eeuw
heb ik ruim 65 van dergelijke werken kunnen vinden. Weliswaar bedraagt haar aandeel op het totale aanbod van de Indisch-Nederlandse
letterkunde dan geen 80% meer, maar dit wordt met name veroorzaakt
door de toename van andere vormen van Indische literatuur. Vooral de
opkomst van de Indische roman, vanaf ongeveer 1860, lijkt hier verantwoordelijk voor. Er is dus sprake van een relatieve en niet van een
absolute afname.
Hoe kan deze enorme toename van de reisliteratuur verklaard worden? Ongetwijfeld heeft dit te maken met het feit dat er in het begin
van de negentiende eeuw meer gereisd werd in Nederlands-Indië dan
in de periode daarvoor. De VOC was, ook op Java, voornamelijk geïnteresseerd geweest in nederzettingen aan de kusten van waaruit zij handel
kon drijven en zeeroutes kon controleren. Aan de meer landinwaarts
gelegen gebieden was niet of nauwelijks aandacht besteed. Zo kon het
gebeuren dat Nederland in het begin van de negentiende eeuw het
bestuur ging voeren over een kolonie, die, ondanks een band van meer
dan twee eeuwen, in hoge mate nog terra incognita was. Hiermee werd
reizen maatschappelijk en politiek gewenst om de uitgestrekte Archipel
in kaart te brengen en onder andere te onderzoeken op haar economisch
potentieel. Vergroting van de kennis over Indië werd gezien als een
maatschappelijke noodzakelijkheid. Gerard Termorshuizen laat zien, in
zijn bij het KITLV verschenen In de binnenlanden van Java, dat de Indische
gouvernementskranten een belangrijke rol gespeeld hebben bij de verbreiding van de kennis over Indië in deze periode. Ook in de reisliteratuur zelf speelt dit element een zeer belangrijke rol.
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Een tweede factor die van invloed is geweest op de groei van de
Indische reisliteratuur is van meer culturele en intellectuele aard. In
de tijd van de Compagnie stond het culturele en intellectuele leven in
Indië op een laag pitje. Weliswaar was om de schone kunsten en wetenschappen te bevorderen in 1778 het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen opgericht, maar dit bevond zich in het begin
van de negentiende eeuw in een staat van verval. Hier kwam ten tijde
van het Britse interregnum, van 1811 tot 1816, verandering in, wat ten
dele de persoonlijke verdienste was van Luitenant-Gouverneur Thomas
Stamford Raffles. Hij blies het Bataviaasch Genootschap nieuw leven
in en hield er onder meer zelf voordrachten. De opbloei van het culturele
en intellectuele leven bereikte een hoogtepunt tijdens de ambtsperiode
van Gouverneur-Generaal Van der Capellen (1816-1826). Dit kan in
verband gebracht worden met de opkomst van de Verlichtingsideeën
in Nederland en in de koloniën. De Verlichting kan direct met het
vroeg-negentiende-eeuwse reizen in Indië in verband gebracht worden.
Typische Verlichtingskenmerken, zoals aandacht voor educatie, exploratie en natuurbestudering, maar ook met name het besef dat op alle
vragen een logisch en verstandelijk te beredeneren antwoord bestaat,
vinden we dan ook in veel negentiende-eeuwse Indisch-Nederlandse
reisliteratuur terug. Om het reizen met een wetenschappelijk karakter
te bevorderen is, in 1820, de Natuurkundige Commissie opgericht, die
zelf veel reizen organiseerde.
In het derde decennium van de vorige eeuw, tijdens de ambtsperiode
van Gouverneur-Generaal Van der Capellen, heerst er een opvallende
geest van openheid en tolerantie in de bovenlaag van de Europese
samenleving van Nederlands-Indië. Dit heeft zijn weerslag op de reisliteratuur van die periode. Een fraai voorbeeld hiervan vinden we in
Maurits Ver Huells Herinneringen van eene reis naar Oost-Indiën (1835):
'Onze oude roemvolle vlag, luisterrijk verrezen, streefde weder vrij en
onverlet over den oceaan; en mijne vurige wenschen, om onder die
vlag en de regering van een' Koning uit een stamhuis, waaraan zoo
vele roemruchtige gedachtenissen gehecht zijn, den vaderlande zoo
dierbaar, te mogen dienen, werden eindelijk vervuld. Met de streelendste vooruitzigten zoude ik de heerlijke gewesten van Neêrlands OostIndiën bezoeken, het geliefkoosd voorwerp, waarop mijne verbeelding
tot hiertoe, onophoudelijk, al de krachten van mijn' geest gerigt had.
De gansche werkkring, waarin ik mij voortaan bewegen zoude, schilderde zich toen met de levendigste kleuren voor de ziel; ik voorzag
eene werkzame en nuttige dienst." Dit optimisme is vaak chauvinistisch
getint, als reactie op het geknakte Nederlandse zelfvertrouwen veroorzaakt door de inlijving van Nederland bij het Franse rijk en op het feit
dat Indië voor een vijftal jaren in Britse handen was gevallen.
De Compagnie had geen kritiek of inmenging in interne aangelegen64

heden geduld. Kritische opmerkingen van bestuurlijke aard zijn in de
VOC-literatuur dan ook zeldzaam. De sfeer van openheid wordt benadrukt als we in de reisliteratuur van het begin van de negentiende
eeuw ineens wel dergelijke uitspraken tegenkomen. Een relatief nieuw
verschijnsel in de koloniale samenleving aan het begin van de vorige
eeuw is dat van de bestuursambtenaar. Johannes Olivier wijdt in zijn
Land- en Zeetogten (1827-1830) een apart hoofdstuk aan de wijze waarop
bestuursambtenaren zich in zijn ogen zouden moeten gedragen tegenover de inheemse bevolking van Indië. Ambtenaren dienden zich, aldus
Olivier, 'zoo volledig mogelijk bekend te maken met de talen, zeden,
wetten, voorouderlijke gebruiken, godsdienstbegrippen, vooroordeelen, zwakheden, gebreken en ondeugden, mitsgaders goede zedelijke
hoedanigheden en heerschende karaktertrekken der onderscheidene
volksstammen die Indië bewonen'. 6 Hierbij dient de ambtenaar, aldus
Olivier, te werk te gaan met 'gematigdheid, minzaamheid en vriendelijkheid'. Olivier vervolgt: 'Een tweede punt van groot belang in den
officiëlen omgang onzer ambtenaren met Inlanders is de Openbaarheid
van alle hunne ambtsverrigtingen. Het Gouvernement der Nederlanden
en de bekende gezindheid van onzen Koning zijn gelukkig van zoodanigen aard, dat er geene verheimelijking van eenigen maatregel der landsregering noodig kan zijn, maar dat integendeel de eerbied voor die
regering moet aangroeijen, naar mate hare handelingen meer algemeen
bekend worden. Elk ambtenaar zal door de publiciteit zijner ambtsverrigtingen niet alleen zijnen arbeid verligt vinden, maar ook langs dien
weg tot alle verkeerde beoordeelingen, wanbegrippen en misnoegdheid
der bevolking op de krachtigste wijze den weg afsnijden.'' Tenslotte
merkt Olivier op: 'dat het veel geduld en bedaardheid vereischt, met
zijne onderhoorige gemeenten op dezen voet om te gaan [...]; maar
wie dit niet voor het algemeene welzijn ten beste heeft, verdient noch
de eer van den Lande als ambtenaar te dienen, noch de liberale bezoldiging, welke het Gouvernement hem daarvoor toelegt'.8
De openheid en het doordringen van de ideeën van de Verlichting
en die van de Romantiek hadden ook hun weerslag op de visie op de
inheemse bevolking. Deze visie speelt, eigenlijk voor het eerst, een
nadrukkelijke rol in deze vroeg-negentiende-eeuwse reisliteratuur en
wordt met een opvallende welwillendheid en onbevangenheid gadegeslagen en beschreven. Dit is een aspect dat echter al vaker aan de orde
gesteld is.9
Deze geest van openheid en dit optimisme hebben niet lang geduurd.
Als de jonge predikant Wolter Robert baron van Hoëvell, zelf ook een
reisbeschrijver, in 1837 in Batavia aankomt, treft hem alweer de dorheid
en geesteloosheid van de samenleving aldaar. Vanaf deze tijd verandert
ook de teneur van de reisliteratuur. Het optimisme en de welwillendheid maken plaats voor een zakelijker toon. De welwillende houding
ten opzichte van de inheemse bevolking verschuift naar de achtergrond.
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Het accent komt meer te liggen op de Europese samenleving en op het
dagelijks leven van de Europeanen. We zien dit duidelijk in Onverwacht
uitstapje van Batavia naar Bandong (1862) van S.F. Groen: 'Verplaats u
met mij naar Batavia. Daar zit omstreeks half Augustus 1859 op de nog
koele achtergalerij van een ruim woonhuis aan het Koningsplein een
huisgezin in luchtige ochtendkleeding te ontbijten. 't Is zeven uur, de
zon is dus een uur op en de lucht nog met de heerlijkste geuren bezwangerd [...]. "Wat stond er al zoo op die ontbijttafel?" hoor ik een dier
menschen vragen, die zich meer bekommeren om de zaken en den pot
van anderen dan om hunne eigene belangen, of wel zich inbeelden dat
de voeding in Indië geheel verschilt van de onze hier. Er stond hetzelfde
op [...] als op uwe ontbijttafel, bij zeer bijzondere gelegenheden. Koffij,
tarwe en roggebrood, Leidsche kaas en rookvleesch, zoo goed als de
beste hier, boter, eenmaal puike Delftsche grasboter, maar thans wat
minder van allooi, en gerookte zalm, ook al minder goed dan die welke
hier versch wordt uitgesneden. Het eenige waarop u zeker de meeste
aanmerkingen zoudt hebben gemaakt, dat was de melk, een zeer schaars
artikel op Java. Eene koe in Indië (ik zeg met voordacht niet Indische
koe, want noch de melk, noch het vlees van inlandsch vee wordt door
Europeanen gebruikt) eene koe van Bengaalsch of Nederlandsch ras
geeft daags ééne [...] flesch melk, terwijl hier in Nederland eene koe
soms twee emmers in een etmaal geeft. Ook scheelt de hoedanigheid
der melk evenzeer als de hoeveelheid.''°
Het bovenstaande fragment heeft een informatieve strekking. Bij de
opkomst van de negentiende-eeuwse reisliteratuur spelen informatieve
en exploratieve intenties een belangrijke rol. Nederlands-Indië moest
voor een groot gedeelte voor Nederlanders nog ontdekt worden. Het
zal duidelijk zijn dat het exploratieve karakter van de reisliteratuur
afneemt naarmate grotere delen van de Archipel in kaart gebracht worden. De boektitels alleen geven hiervan reeds een duidelijke indicatie.
Uit 1828 dateert bijvoorbeeld A.J. Biks Dagverhaal eener reis gedaan in
het jaar 1824 tot nadere verkenning der eilanden Kefing, Goram, Groot en klein
Kei en de Aroe-eilanden. Uit ditzelfde jaar stamt ook D.H. Kolffs Reize door
den weinig bekenden zuidelijken Molukschen archipel. Dit klinkt veel spannender dan titels als Een reistochtje van Batavia naar Buitenzorg van P. van
Diest (1872), of het eerder genoemde Onverwacht uitstapje van Batavia
naar Bandong van S.F. Groen.

Ook in de inhoud van de werken komen de informatiebehoefte en
het (steeds afnemende) exploratieve aspect naar voren. Veel reisliteratuur heet gepubliceerd omdat er over de Archipel nog zo weinig bekend
is en om landgenoten inlichtingen te verschaffen omtrent het leven in
Nederlands-Indië. J. Modera verantwoordt in die zin zijn Verhaal van
eene reize naar en langs de zuid-westkust van Nieuw-Guinea (1830): 'Mijne
bedoeling met dit werkje enkel geweest zijnde om de Nieuw-Guinesche
reize [...] bekend te maken, daar men van dit groote Eiland nog zoo
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weinig weet." Oliviers Land- en Zeetogten is tot stand gekomen dankzij
des schrijvers 'hartelijken wensch, om aan diegenen mijner landgenooten die nimmer in Indië zijn geweest, en inzonderheid ook aan hen,
die derwaarts willen reizen, eenig berigt te geven, nopens de zeden
der Europeanen (van verschillende natiën) en die der inboorlingen van
deze afgelegene Provinciën van Nederland'. 12 Baron Van Hoëvell beseft
dat voor het uitdragen van informatie eerst gegevens ingewonnen moeten worden. In het voorwoord van Reis over Java, Madoera en Bali in het
midden van 1847 (1849) meldt hij het volgende: 'Ik wilde een' schat van
taalkennis en wetenschap verzamelen. Ik wilde Java en de Javanezen,
Madura en de Madurezen, Bali en de Baliërs bestuderen, niet in geschriften en boeken, maar op de plaats zelve en in het maatschappelijk
en huisselijk leven." 3 Dit spoort weer geheel met de ideeën van de
Verlichting, waarin het opdoen van kennis en het bedrijven van wetenschap belangrijke voorwaarden zijn voor maatschappelijke ontwikkeling.
Halverwege de negentiende eeuw schijnt de stroom van informatie
over Nederlands-Indië goed op gang gekomen te zijn. J.B.J. van Doren
merkt hierover in zijn Reis naar Nederlands Oost-Indië of Land en Zeetogten
(1851) het volgende op: 'Veel is er over de Nederlandsche Oostindische
bezittingen geschreven, en nog vaak worden er boekdeelen vol van
allerlei aard over die voortreffelijke gewesten, ter verpoozing van het
lezend publiek, in het licht gegeven; men kan echter niet ontkennen,
dat reisverhalen, die met bevalligheid voorgedragen, en zonder overdrijving, de zeden, gewoonten, godsdienst en verschillende kleeding
van vreemde volken omvatten, ontegensprekelijk van alle lectuur de
aangenaamste, aanlokkelijkste, en te gelijker tijd, voor de algemeene
kennis eener landstreek, de leerzaamste zijn, terwijl dezelve door hunnen tweeledigen aard, den schrijver een voorregt verzekeren, dat geene
anderen kunnen erlangen, om namelijk aan alle klassen, geletterden
en ongeletterden, jong en oud, te zullen bevallen."4
De exploratie van Indië heeft ruwweg plaatsgevonden tussen 1820
en 1890. In het laatste decennium van de vorige eeuw had de Archipel
voor de Nederlander nauwelijks geheimen meer. J.F. van Bemmelen
begint zijn reisimpressies, getiteld Uit Indië (1895), dan ook met de
volgende opmerking: 'Wie aan mijn reisindrukken uit Oost-Java en de
Molukken [...1 den eisch mocht stellen, dat zij iets nieuws bevatten,
die late ze liever ongelezen, want hij zou zich teleurgesteld vinden."
Bij een bezoek aan het Tenggergebergte wordt door deze schrijver zelfs
het volgende medegedeeld: 'Het Tenggergebergte is reeds zoo
veelvuldig het onderwerp van beschrijvingen en verhandelingen geweest, is zoo van alle zijden door bevoegde onderzoekers bekeken en
besproken, dat ik het niet durf wagen hier iets anders neer te schrijven
dan enkel de indrukken en gewaarwordingen, welke een tourist ondervindt, die zich geheel tracht over te geven aan de bekoringen der omrin68

gende natuur." 6 Tijdgenoten veronderstellen in de negentiger jaren van
de vorige eeuw de Archipel kennelijk als min of meer bekend. Dit was
natuurlijk maar tot op zekere hoogte het geval. De Baliemvallei bijvoorbeeld, op Nieuw-Guinea, werd pas in 1938 ontdekt en pas in 1956
werd er de eerste Nederlandse bestuurspost ingesteld.
Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen heeft een duidelijke
weerslag op de reisliteratuur gehad. Door de Agrarische Wet van De
Waal (1870) konden particulieren voor het eerst grond in erfpacht
verkrijgen, waardoor Indië als het ware open kwam te staan voor Westers kapitaal. Deze wet, de opkomst van het economisch liberalisme
(o.a. de oprichting van de Deli-maatschappij) en de opening van het
Suezkanaal (1869) leidden tot grote veranderingen in de NederlandsIndische samenleving. Door de grote toename van Westerse investeringen steeg de vraag naar geschoolde arbeidskrachten, waardoor het aantal Europeanen dat zich in Insulinde vestigde aanzienlijk toenam. Deze
'baren' gingen hun stempel drukken op de Europese samenleving van
Indië. Zij werd meer Europees en minder Indisch. Deze sociale ontwikkelingen, gecombineerd met de afnemende exploratieve behoeften
veranderden het verschijnsel 'reizen' in Nederlands-Indië ingrijpend.
Er vond een verschuiving plaats van reizen als beroepsactiviteit naar
reizen als vrijetijdsbesteding. Het toerisme doet zijn intrede en vanaf
de tachtiger jaren van de vorige eeuw zien de eerste NederlandsIndische reisgidsen het licht. Niet voor niets omschrijft Van Bemmelen
zichzelf in het laatste citaat als een toerist.
In In de binnenlanden van Java presenteert Gerard Termorshuizen een
viertal reisverhalen die in de gouvernementskranten gepubliceerd zijn.
Hij wijst op de grote indruk die de Javaanse natuur op de auteurs van
deze verhalen gemaakt heeft. Dit lijkt nogal voor de hand liggend bij
reisbeschrijvers die beroepshalve met de natuur in aanraking komen,
zoals de leden van de Natuurkundige Commissie, Reinwardt en Blume
bijvoorbeeld, of bij iemand als Franz Wilhelm Junghuhn. Hetzelfde
geldt voor anderen die een speciale band met de natuur hebben. Maurits
Ver Huell, naast officier ook begenadigd schilder, merkt na aankomst
in Indië het volgende op: 'Vervuld van die gevoelens, landde ik gelukkig aan op het vruchtbare en rijke eiland Java. Onder die milde hemelstreken, waar de steeds verjeugdigende natuur nimmer sluimert, bragt
elke voetstap mij, als het ware, bij eenig onbekend wondergewrocht.
Het genoegelijke gevoel, dat mij doordrong, was onbeschrijfelijk. Die
weelderige rijkdom der natuur, die digte ondoordringbare wouden,
waar de palmen hunne sierlijke kruinen boven verheffen; die uitgestrekte, liefelijk groenende, rijstvelden; die heldere hemel, waarvan het
azuur getemperd wordt door den opstijgenden rook der trotsche vulkanen; die inwoners, zoo geheel vreemd van zeden en gebruiken; dat
talloos heir van schepselen, wier wondervolle menigte deze liefelijke
Y,
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Afb. van Banda in Oliviers Land- en Zeetogten
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gewesten, in duizenderlei verschillende gedaanten, met leven vervult;
dit alles maakte eenen diepen indruk op mij, en ik voelde mij gedrongen, om al mijne gewaarwordingen en ontmoetingen dadelijk op de
plaats zelve op te teekenen. "7
Maar ook andere schrijvers worden getroffen door de schoonheid van
de natuur. Zo schrijft Johannes Olivier vol verrukking: 'Wie zich overtuigen wil, dat Java "een paradijs" is, gelijk een gebruikelijk spreekwoord in Indië zegt, moet slechts eenigen tijd in de ommestreken van
Buitenzorg omdwalen. Heuvelen, bergen en valleijen, vertoonen allen
een even bekoorlijk schouwspel. De rijkste, onuitputtelijkste vruchtbaarheid geeft aan het geheele land het malsche groen van onze
verrukkelijkste vaderlandsche dreven in den lentetijd, terwijl de afwisseling der toneelen op Java alles overtreft wat de meest geroemde
landstreken van Europa in dit opzicht kunnen aanwijzen. Er is geen
heerlijker groen in de wereld, dan dat van de sawahs of rijstvelden,
die het oog van den aanschouwer onwederstaanbaar kluisteren, terwijl
tevens dit gezigt zijne ziel opwekt en vervrolijkt." 8 Ook Van Bemmelen
is onder de indruk van de natuurpracht: 'Rustig, als voer zij over een
meer, nadert de boot de Bandagroep in den vroegen morgen. Een fijne
ochtendnevel ligt als een waas over de spiegelgladde zee: als een onstoffelijke, aetherische verschijning steekt daar boven uit het fijne silhouet
van den Goenoeng Api. Het is niet een van de minste genoegens, die
de omvaart met de Paketboten door de Molukken oplevert, dat nagenoeg iederen morgen een nieuw natuurtafereel den reiziger bij het aan
dek komen begroet. Alsof een goede fee gedurende den nacht de heerlijkste landschappen tegen den glorenden hemel had geschilderd, staan
daar telkens nieuwe eilandgroepen aan den gezichtseinder uit zee gerezen.' 19
Verreweg de meeste negentiende-eeuwse Oostindische reisteksten zijn
nooit herdrukt en daardoor tamelijk zeldzaam. Dit geldt in het bijzonder
voor de oudere werken. In veel bibliotheken zoekt men er vergeefs
naar en als men bij een antiquariaat een exemplaar tegenkomt, dan
moet daar al gauw een klein kapitaal voor neergeteld worden. De Indisch-Nederlandse letterkunde in het algemeen staat de laatste jaren
bijzonder in de belangstelling. Ook reisliteratuur is tegenwoordig zeer
in trek. De Indisch-Nederlandse reisliteratuur zou derhalve eveneens
goed in de markt moeten liggen. De tijd lijkt dan ook gunstig om
verschillende negentiende-eeuwse Oostindische reisbeschrijvingen
door middel van een heruitgave voor een groter publiek toegankelijk
te maken. Vooral het werk van Johannes Olivier zou zich hier goed
voor lenen. Daar zou ik bij dezen nadrukkelijk voor willen pleiten.
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Noten
1 Aldus het 'voorberigt' van Marten Douwes Teenstra.
2 Aldus het 'voorberigt' van D.H. Kolff.
3 Tafereelen en merkwaardigheden deel 1, 3.
4 Land- en Zeetogten deel 3, 201-202.
5 Q.M.R. Ver Huell, ix.
6 Land- en Zeetogten deel 3, 411.
7 Land- en Zeetogten deel 3, 422-423.
8 Land- en Zeetogten deel 3, 421. Saillant detail is dat de woorden die Olivier
hier gebruikt, namelijk gematigd, minzaam en vriendelijk, openbaarheid
ter bevordering van rechtvaardigheid, geduld en bedaardheid, een vijfentwintigtal jaren later min of meer letterlijk terugkeren als de begrippen
halus, adil en sabar. Dit waren bij de invoering van het dualistisch bestuurssysteem, in 1854, de richtlijnen volgens welke een Nederlands bestuursambtenaar zijn inheemse collega's diende te bejegenen.
9 Ik wil hiervoor graag verwijzen naar een drietal bijdragen dat eerder in
Indische Letteren verschenen is, namelijk 'Oliviers reizen. Aantekeningen
van een non-conformist' van Frits Jaquet, 'De "ontdekking" van Java' van
Gerard Termorshuizen en 'Elviro's reis... van Johannes Olivier. Meer dan
jeugdliteratuur alleen' van de hand van mijzelf, resp. in Indische Letteren 4e
jg. nr. 3; 8e jg. nr. 1; 7e jg. nr. 1-2.
10 Onverwacht uitstapje van Batavia naar Bandong, 10 11.
11 J. Modera, vii-viii.
12 Land- en Zeetogten deel 1, 'voorberigt'.
13 W.R. van Hoëvell, 2.
14 J.B.J. van Doren, iii-iv.
15 Aldus het voorbericht van J.F. van Bemmelen.
16 J.F. van Bemmelen, 21.
17 Q.M.R. Van Huell, x.
18 Land- en Zeetogten deel 1, 188-189.
19 J.F. van Bemmelen, 45.
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Willem Walraven in 'djas toetoep' tussen 1926 en 1929.
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Dirksiand tussen de doerians
Het Indiëbeeld van Willem Walraven
FRANK OKKER

Het sobere huis in Blimbing (3 km van de stad Malang) op Oost-Java,
dat vanaf 1931 door Willem Walraven, zijn Soendanese vrouw Itih en
hun grote gezin bewoond wordt, moet veel weggehad hebben van een
Nederlandse mini-enclave. Dat komt dan uitsluitend door de levenswijze van Walraven. Zijn pogingen om orde in de huiselijke chaos te
brengen zijn vergeefs, maar hij slaagt er wel in om typisch Hollands
voedsel te (laten) bereiden. Vaak, maar lang niet altijd, lukt het hem
zijn huisgezin voor die Hollandse maaltijden te winnen.
Zoals in alles wat Walraven aanpakt is hij in het bereiden van dit
voedsel zeer volhardend. Hij maakt zelf rollade, rolpens, pekelvlees en
saucijzenbroodjes. In een speciale, met zink beslagen kast rookt hij
worsten, tongen en spek. Hij brengt zuurkool op tafel en - met groot
succes - erwtensoep, waarvoor zijn broer en later zijn neef hem uit
Nederland erwten en kruiden toezenden. Op 24 augustus 1941 schrijft
hij aan Rob Nieuwenhuys: 'Maar erwtensoep, Zondags, ja, dat wordt
gewoonlijk geprepareerd en daarvan eet ik twee borden, waarna stop!
De rest van de groote pan eet de Indische gemeenschap met veel smaak
heelemaal op, vooral als er een poot en door vader gemaakte worst in
is.' (Br., 842)'
Achter zijn huis zaait hij onder andere sterrekers en salie. Ook op
het vlak van de zoetwarenproduktie toont hij zich een meester. Hij
vervaardigt krentenbrood, (zand)koekjes, schuimpjes, gemarmerde
cakes en rabarberpees. De laatste 'slijmerige substantie' wordt door zijn
kinderen met minder plezier begroet. Ze worden onpasselijk van de
geur tot groot ongenoegen van Walraven. 2 De Hollandse gerechten, die
al snel ook door Itih worden bereid, tonen aan dat Walraven zelfs na
een verblijf van meer dan vijftien jaar in de tropen niet 'verindischt'
is. Dat geldt ook voor zijn positie in de Indische maatschappij, die hij
in zijn journalistieke stukken en brieven buitengewoon kritisch beoordeelt. Het maakt hem weinig geliefd en zijn vijanden noemen hem een
'onverbeterlijke kankeraar'. 3 Volgens hen draagt Walraven de hele In75

dische gemeenschap een kwaad hart toe en deugt van Indië in zijn ogen
bitter weinig.
Maar met dit ongenuanceerde oordeel doen zij een gecompliceerd
man als Walraven tekort. Jarenlang heeft hij zich vooral in gunstige
zin over Indië uitgelaten en zijn houding tegenover de Indische maatschappij valt eerder ambivalent te noemen. In de woorden van zijn
oudste zoon Wim: 'Mijn vader had Indië lief, ondanks alles.'4
De opvattingen van Walraven over Indië hebben in de 28 jaar die hij
in de tropen doorbracht, een opvallende ontwikkeling doorgemaakt
die samenhing met zijn maatschappelijke omstandigheden en de gebeurtenissen in zijn gezin. In mijn verhaal zal ik die ontwikkeling
zoveel mogelijk volgen. Ik besteed daarnaast tamelijk veel aandacht
aan het beeld dat Walraven geeft van de verschillende bevolkingsgroepen in de Indische maatschappij, een beeld dat veelzijdig is maar dat
tot nu toe in de literatuur over Walraven onderbelicht is gebleven.
Walraven begint zijn verblijf in Indië in oktober 1915 met een negatieve
balans. Hij heeft al een uiterst teleurstellende periode in het buitenland
(Canada en Amerika) achter de rug. Nu verlaat hij, tegen zijn zin, Nederland voor de tweede maal. Hij voelt zich als een gevaarlijke misdadiger
verbannen door zijn familie in Dirksland op 'Flakkee'. Volgens Walraven zag met name zijn moeder hem liefst zo snel mogelijk verdwijnen.
Zij was een zeer krachtige persoonlijkheid ('Ze slaan me nog niet omver
met een telefoonpaal!' S) en verweet haar zoon dat hij niet in staat was
zijn brood te verdienen.
Als militair in Tjimahi heeft hij het echter over het algemeen naar
zijn zin, vooral als hij op manoeuvre de natuur intrekt. In het Christelijk
Militair Tehuis, waar hij uit gebrek aan familie en vrienden zijn vrije
tijd doorbrengt, vindt hij de rust om te lezen en te denken. Aan deze
bijna drie jaren houdt hij ten minste één vriend over (de latere bloemenhandelaar De Wolf) en hij ontmoet in Tjimahi ook Itih.

Wantrouwen en 'jaiouzie'
Bij de oliefabriek van de Maatschappij Insulinde in Banjoewangi, waar
hij in juli 1918 als assistent-boekhouder begint, maakt Walrayen snel
promotie. Na korte tijd krijgt hij de leiding over de hele administratie
en die verantwoordelijkheid.dwingt hem nogal eens ook op zijn (vrije)
zondag te werken. Hij houdt van Indië, schrijft hij in augustus 1919,
'waar men ten slotte iets voor mij gedaan heeft en waar men tenminste
van mijn werkkracht wil gebruik maken' (Br., 49). Maar het zien van
een Nederlandse krant is voor de ambivalente Walraven voldoende om
hem het gemis van West-Europa te laten voelen. Maar dat gemis blijkt
een maand later nauwelijks meer aanwezig: 'Ik heb geen verlangen
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naar Holland, tenminste niet op het oogenblik. 't Kan nog komen.' (Br.,
58)
Op 1 september 1918 haalt hij in Banjoewangi Itih van de trein met
wie hij het jaar daarop zal trouwen. De huwelijkservaringen van Itih,
die al eerder getrouwd geweest is, en het gedrag van de mannen uit
haar desa, die hun vrouw wegsturen of er een tweede dan wel derde
vrouw bij nemen, drukken hun stempel op haar relatie met Walraven.
Het duurt vele jaren voor zij werkelijk in zijn liefde kan geloven; ook
later gedraagt zij zich wantrouwig tegenover andere vrouwen die belang
in Walraven stellen. Bovendien is Itih zwijgzaam, zodat het Walraven
geruime tijd kost, voordat hij begrijpt wat er achter haar gebrek aan
vertrouwen steekt. Ruim twintig jaar later zal hij nog aan zijn zuster
schrijven: 'Onder niets heb ik zoo geleden als onder haar wantrouwen
en jalouzie. Andere gebreken heeft zij niet.' (Br., 355)
Hij prijst Itihs geestelijke ontwikkeling en belangstelling, maar vindt
haar tevens onredelijk. Wanneer hij haar negatieve eigenschappen ter
sprake brengt, vergelijkt hij haar telkens met zijn moeder (Br., 245, 414,
490 en 858). Het gebeurt zeer vaak dat Walraven een ongunstige indruk
van Indië associeert met zijn herinneringen aan Flakkee. Voortdurend
ziet hij Dirksland tussen de doerians schemeren.
Over het algemeen is hun relatie uitstekend, al dachten veel Europeanen volgens Walraven dat dat een kwestie van goena-goena moest zijn
(Br., 749). Zijn zoon Wim schrijft over het huwelijk van zijn ouders:
'Hij leerde haar zijn landstaal, het ABC, het lezen en deed haar het
mooie zien in het leven der boeken. Hij maakte en vormde haar tot
zooals zij nu is. [...] Hij moet ontzaglijk veel van haar hebben gehouden;
hij was geen mensch wanneer zij er soms niet was en omgekeerd verafgoodde mijn moeder hem.'6
In het jaar 1919, nog voordat Walraven met Itih trouwt, wordt hun
eerste dochter geboren, Geraldine Anna (roepnaam Non). Het huiselijk
geluk belet hem niet op scherpe wijze te observeren hoe het a an geven
van zijn Indische kind in zijn werk gaat.
`Meneer Renardel [de Lavaletta, de assistent-resident - FO] had voor
dergelijke gevallen een prachtige theorie klaar. Hij noemde datgene
wat ik kwam doen geen "erkennen", pardon, hij noemde het "adopteeren". Op het oogenblik was het kind volgens hem een Inlandsch kind
en nu kwam ik, als de engel der barremhartigheid, en ontfermde mij
over dit Inlandsche kind, dat van niemand was, door het te adopteeren
en het mijn naam te geven. Wat een barmhartige Samaritaan was ik!
Wie zou ooit gedacht hebben, dat ik weezen of vondelingen zou gaan
aannemen als mijn eigen kinderen!' (Br., 47)
De spot in deze beschrijving slaat spoedig om in woede als hij merkt
hoe de Europese 'dames' op Itih neerkijken. Enkelen voorspellen haar
zelfs dat Walraven het kind van haar zal afnemen (Br., 53).
Hij houdt zich afzijdig van de Europese gemeenschap in Indië en is
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ook geen lid van de Sociëteit. Walraven toont zich een duidelijke tegenstander van het koloniale bestel. Hij is van mening de Europeanen niet
in Indië horen en dat de rijkdommen die ze uit het land weghalen
- hij schrijft letterlijk over 'zich rijk gappen in de Oost' (Br., 50) - aan
de inheemse bevolking toebehoren. 'Onze positie hier berust op een
onrechtvaardigheid.' (Br., 347)
Met die onrechtvaardigheid bedoelt hij het profiteren van de armoede
van de inheemsen. Walraven heeft voortdurend een scherp oog voor
de materiële tegenstellingen. 'Er zijn Inlanders genoeg, die een dubbeltje per dag verdienen, hetgeen dus beteekent, dat als zoo iemand een
brief verzenden moet, dat voor hem gelijk staat met een dagloon! Ook
de boeten bij kleine delicten (chauffeurs, enz.) zijn veel te hoog voor
de financieele draagkracht van den Inlander. Maar niemand schijnt zich
daarom te bekommeren. Dit is een land van schrille contrasten en eens
zal het zich wel wreken, vrees ik.' (Br., 255)

Jacht op het geld
Verreweg de meeste Europeanen zijn naar het Oosten gegaan om er
materieel behoorlijk beter van te worden. Geldverdienen staat in hun
kringen voorop en vormt tevens hun voornaamste gespreksonderwerp.
Walraven heeft vanwege zijn marxistische overtuiging een hekel aan
hun streven naar geld en macht. Maar de belangrijkste oorzaak van zijn
afkeer vormt (ook hier!) zijn moeder. 'Haar grootste grief tegen mij was,
dat ik geen geld had, geen geld, geen geld. Wat kan mij feitelijk geld
schelen? Zelfs nu kan het me nog niet schelen.' (Br., 167)
Hij verbaast zich erover hoeveel mensen in Indië aan overspannen
zenuwen lijden als gevolg van hun jacht op het geld. Zelf is hij trouwens
ook bang voor een zenuwziekte vanwege zijn drukke baan. Walravens
sympathie gaat duidelijk uit naar de inheemse bevolking, waarvan hij
de maatschappelijke opkomst toejuicht (Br., 73).
Het brengt hem tegenover de Europese gemeenschap in een geïsoleerde positie. Dit wordt nog versterkt door zijn huwelijk met Itih, kort
na de geboorte van hun eerste kind. Hoe ingrijpend deze stap zijn
positie in de Indische maatschappij verandert, realiseert hij zich op dat
moment waarschijnlijk niet. Frans Schamhardt is er, zo'n twintig jaar
later, getuige van als hij met Walraven en Itih in een Europees restaurant
zit te eten, hoe zijn oom plotseling woedend opspringt nadat enkele
Hollanders een opmerking over 'zijn gezelschap' hebben gemaakt (Br.,
15).
In 1941 schrijft Walraven aan Nieuwenhuys: ' [...] ik verzeker je, dat
het niet meevalt als totok in Indië te leven met een Inlandsche vrouw.
Dan kom je heel wat tegen, ben je overal buitengesloten, onderga je
beleedigingen en vernederingen, niet van de beste menschen uit het
publiek, natuurlijk, maar van het Indische plebs in de eerste plaats.
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Allereerst van de blanke Indischen [hiermee bedoelt Walraven de in
Nederlands-Indië geboren Europeanen - F0], speciaal de vrouwelijke.
Maar ook zijn er vele menschen, die nooit iets laten merken, maar die
zulk een huwelijk ten hoogste afkeuren. Ik ben dus op het punt van
mijn huwelijk zeer prikkelbaar, vergeet dat niet.' (Br., 859-860)
Maar in 1920, wanneer hij is overgeplaatst naar de 'eersteklas' Insulindefabriek in Keboemen, is Walraven nog goed te spreken over zijn
levensomstandigheden. Hij heeft weliswaar in Banjoewangi inderdaad
last van zijn zenuwen gekregen, waardoor hij nauwelijks meer met de
pen kan schrijven. Zijn salaris (f 450 per maand) is echter ruimschoots
voldoende om van te leven en in zijn gezin is verder iedereen kalm en
gezond. Ook merkt hij de invloed op van de 'ethische menschen', tot
wie hij zichzelf rekent, die voor de onderdrukte Javanen opkomen.
Met spijt verlaat Walraven een paar jaar later de in moeilijkheden
verkerende Maatschappij Insulinde. Bij de suikerfabriek Majong van
de firma Anemaet &r Co heeft hij het blijkbaar ook goed getroffen. Hij
wordt aangenomen op een maandsalaris van f 500 en - onder meer vrij wonen. 'Er schijnt hier in Indië een speciale god te zijn, die over
mij en de mijnen waakt. Alles loopt me altijd mee in dit land.' (Br.,
95-96) En in dezelfde brief:'[...] persoonlijk kan ik in Indië volkomen
berusten' (Br., 98).
In een brief uit 1922 bevestigt hij dat hij nooit aan teruggaan denkt,
want hij beschouwt Indië 'met al zijn nadeelen' als een goed land voor
Hollanders van zijn soort (Br., 106). In hoeverre Walraven hier oprecht
is blijft de vraag. Hij stelt namelijk in deze brief ook liefst 18 vragen
over de situatie en bekenden in Dirksland. Bovendien zal het door zijn
indiensttreding bij de suikerfabriek in Majong nog jaren duren voor
hij het recht op een verlofperiode in Nederland heeft opgebouwd. Misschien probeert hij ook daarom, vergeefs, met zijn gedachten los te
komen van zijn geboorteplaats.
Twee jaar later - er zit een hiaat in de correspondentie van 18 maanden
waarin Walraven gezien zijn moeilijkheden niet naar Dirksland wil
schrijven - kunnen we een duidelijke kentering waarnemen in zijn
houding tegenover Indië. Die veranderde houding is waarschijnlijk het
gevolg van zijn ontslag, na een ruzie met de waarnemend administrateur, bij de suikerfabriek in Majong omstreeks juli 1923.
Hij vindt na drie maanden werkloosheid met veel moeite een baan
als assistent-boekhouder bij de suikerfabriek Ponen in Djombang. Zijn
salaris is echter gehalveerd (f 250), 'hetgeen net genoeg is om zuinig
van rond te komen in Indië met een gezin' (Br., 108-109). Hij verwacht
dat hij nog lang in het land, waar hij inmiddels negen jaar leeft, zal
moeten wonen 'zoo niet mijn geheele leven. Ik beken dat het vooruitzicht mij niet aanstaat want ik zou ook liever wonen in het land waar
ik thuishoor, maar dat is nu eenmaal niet meer mogelijk, zoodat ik me
wel bij Indië moet neerleggen [...]' (Br., 110).
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Rusteloos monster
Zijn persoonlijke situatie verbetert tamelijk snel. In 1925 verdient hij
f 400 per maand, waaraan zijn gezin (met op dat moment vier kinderen)
voldoende heeft. Verder biedt zijn werk hem voldoende afwisseling.
Maar zijn kritiek op de gang van zaken in de cultures, en met name
uiteraard in de suiker, neemt toe. Volgens Walraven wordt er in Indië
steeds meer gevergd van de Europeanen, die volkomen in de greep zijn
'van het rustelooze monster, dat "fabriek" heet'. Wie die (onmerkbare)
discipline niet kan opbrengen wordt gestraft in zijn bestaan en in dat
van zijn gezin. 'Ieder jaar zien wij, suiker-geëmployeerden, weer het
groepje menschen de laan uitgaan, dat "niet voldaan" heeft [...]' (Br.,
115-121).
Walraven trekt zich het lot aan van de vele Europeanen die niet
geslaagd zijn in Indië. Met veel gevoel en inzicht verbeeldt hij de situatie
van de Europeaan, die met zijn gezin en grootse plannen naar Indië is
gekomen, maar vervolgens werkloos raakt. 'Ik weet zéker dat zij nooit
armoe hebben gekend en dat zij komen uit een milieu waar het budget
altijd sloot. [...] Zulk een bestaan hadden zij gedacht ook hier te vinden.
Alleen, het is anders uitgekomen. Hij zaagt hout op de voorgalerij en
het vrouwtje zit ergens midden in de kamer op een stoel [...].''
Hij walgt van het egoïsme en gekonkel, dat overigens niet alleen in
de, bij uitstek kleverige, suikerindustrie aangetroffen wordt. Vooral de
administrateurs maken zich schuldig aan het afwentelen van
verantwoordelijkheden op hun ondergeschikten. Die houding is voor
hen onontbeerlijk; zij hebben binnen het bedrijf immers het meeste te
verliezen.
'In Indië bereik je alles met het fokken van relaties, van z.g. vrienden,
met de vrijmetselaarsloge, met het likken van hoogergeplaatsten en
niet het minst met het fleemen tegenover de vrouwen van hoogergeplaatsten. Ce que femme veut, Dieu le veut!' (Br., 117)
Het is de jaloezie van de 'dames' van de Europese employés die
geregeld tot conflicten leidt. Walravens oordeel over hen is
vernietigend. 'Ze zijn te dom en ze hebben te weinig te doen en ze zijn
te bemoeiziek en te verwaand en te naijverig en dan nog eens weer, ze
zijn te dom. [...] Het is ook de waarheid, dat er menschen in de suiker
zijn, die geen baantje meer kunnen vinden wegens de "strijdbaarheid"
van hun wettige eega, wier reputatie zoo is, dat de bazen nooit nalaten
daarvan speciaal melding te maken bij het geven van informaties omtrent manlief. Het zal je gebeuren!' (Br., 119-120) Hij constateert dat in
Indië zowel ellende als ijdelheid in grote hoeveelheid aanwezig is.
Hoewel hij volhoudt niet ongelukkig te zijn beschouwt hij het verblijf
buiten zijn vaderland als een grote opoffering. Met instemming haalt
hij Goethe aan, 'Niem an d wandelt ongestraft onder palmen', een uitdrukking die we in zijn latere brieven regelmatig tegenkomen (Br.,
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134). Toch is de toon van de brieven uit Djombang over het algemeen
opgewekt. In zijn gezin verlopen de zaken ondanks de aanvankelijk
beperkte inkomsten naar wens.
Walravens kritiek richt zich in die jaren vooral op de arbeidsverhoudingen in de suikerindustrie. Hij denkt zijn socialistische idealen te
kunnen verwerkelijken door in mei 1926 in dienst te treden van de
Suikerbond, de vakvereniging voor (Indo-)Europese employés uit die
bedrijfstak. Bij de bond krijgt hij ook een zeer goed salaris (f 750 per
maand). Een jaar eerder is hij al begonnen met zijn journalistieke bijdragen voor De Indische Courant.
Aanvankelijk schenkt het werk voor de bond hem 'eenige bevrediging' en raakt hij zo zelfs enigszins verzoend met Indië (Br., 430). Hij
gaat wonen in het mooie, in de bergen gelegen Lawang, waaraan hij
zeer verknocht raakt.8
Maar al gauw ontstaan ook hier problemen. Walraven publiceert in
het bondsblad humoristische, maar uiterst kritische artikelen over de
behandeling van de suikeremployés, zoals het stuk met de veelzeggende
titel 'De uitgeknepen Citroen'. Hij schrijft dat de directie geen enkele
belangstelling voor hen heeft. De 'suikerman' voelt zich tijdens het
bezoek van de directeur geplaatst tegenover een 'onberekenbare grillige
godheid', wiens aandacht uitsluitend uitgaat naar de administrateur.9
Tot ergernis van Walraven reageren de bondsleden uiterst onverschillig op zijn artikelen en blijken ze in medezeggenschap niet geïnteresseerd. Er komt slechts kinderachtige kritiek op het feit dat hij soms in
een taxi rijdt of een glas bier drinkt. Als gevolg van zijn kritische analyse
van het financieel beheer van de Suikerbond wordt hij zelfs uit het
hoofdbestuur gezet. In het bondsblad, waarvan hij nog steeds de redacteur is, neemt het bestuur openlijk afstand van zijn uitspraken.")

Social outcast
De teleurstelling en woede van Walraven zijn buitengewoon groot. Hij
laat zijn naam weghalen uit het colofon van het bondsblad, aangezien
hij zich met de inhoud niet langer verenigen kan. Schrijven voor het
blad doet hij nauwelijks meer. 'Ik heb me dan ook zwaar vergist destijds
door hier in te komen, want de geest van de organisatie is niet in
overeenstemming met mijn geest. Zoals overal in de wereld wordt de
Suikerbond geregeerd door de stommerikken, de egoïsten, door de
conservatieve kleurlooze middenstof en door de intriganten. Wie hier
met idealen inkomt, zooals ik er in ben gekomen, moet eerst heel wat
ellende en verdriet doormaken, eerst heel wat beleedigingen en geringschatting slikken, voordat hij zich er bij kan neerleggen en zijn rust
kan terugvinden.' (Br., 150-151)
Walraven voelt zich als bestuurslid van de Suikerbond vaak een
'social outcast'. De suikeremployés wenden zich in de sociëteit steeds
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van hem af als ze hun bazen zien binnenkomen. Hij begrijpt die onderdanige houding niet, omdat de suikeremployés zonder pardon worden
ontslagen als de zaken slecht lopen. Walraven constateert dat de Europeanen in Indië niet 'proletarisch' kunnen voelen en dus niet geschikt
zijn voor een echte vakvereniging."
Deze gedragswijze komt vooral in de gemeenschap aan de oostkust
van Java naar voren. Hier is namelijk driekwart van de Europeanen
direct of indirect van de cultuurmaatschappijen, en daarmee van hun
bedrijfsleiders, afhankelijk.
Maar het is niet overal zo. Dat merkt hij in Buitenzorg, in het westelijk
gedeelte van Java, waar hij meer dan tien jaar later (in juli 1939) Du
Perron ontmoet. 'Het is er heerlijk, wat het klimaat betreft, en het krioelt
er letterlijk van gestudeerde mensen, die niet altijd praten over de
prijzen der producten of de nieuwe modellen van de Amerikaanse
auto's.' 12
Met een prachtig beeld karakteriseert hij de positie van de intellectuelen onder de Europeanen in Indië: 'Wij drijven bovenop deze Aziatische
samenleving als het vlies op de melk.' (Br., 426) Hij stelt vast dat de
intellectuelen blij zijn als ze de kolonie kunnen verlaten. Maar de materialisten en oppervlakkigen keren met genoegen naar het land terug,
waar zij zaken treffen die Europa niet biedt: materiële welstand, het
gemakkelijke leven met goedkope bediening, de ruimte en de afwezigheid van kou en vocht. Van een echte Europese gemeenschap is eigenlijk
geen sprake, doordat de mensen voortdurend worden overgeplaatst of
van baan veranderen. Walraven heeft het dan ook over een 'vlottende
samenleving' (Br., 233-235).
Dat Walraven na zijn teleurstelling nog bij de Suikerbond blijft is
het gevolg van zijn aanstellingsbrief. Daarin staat dat hij na drie jaar
recht heeft op een bedrag gelijk aan drie vijfden van de passagekosten
naar Nederland voor hem en zijn gezin. Bovendien is maandelijks
15 procent van zijn salaris op een spaarbank gezet en ook dat bedrag
krijgt hij bij vertrek uitgekeerd. Walraven besluit daarom zijn drie jaar
bij de Suikerbond uit te dienen. Aan die periode houdt hij een bedrag
van ongeveer 8.000 over.
Wanneer hij in 1930 ontslag neemt bij de Suikerbond durft hij het
echter niet aan met zijn gezin naar Nederland te gaan. Andere
verlofgangers hebben hem met hun verhalen afgeschrikt ('Holland is
duur en Indische menschen worden overal afgezet.' - Br., 163-164).
Waarschijnlijk heeft Walraven nog een tweede reden om met zijn kinderen in Indië te blijven. Hij beschouwt zijn nakomelingen namelijk niet
als Europeanen, een opvatting die zeker in die jaren geen gemeengoed
is in de Oost. 'In werkelijkheid is elke hiergeborene op taalkundige
en ethnografische gronden even goed Inlander als een Javaan of een
Sumatraan. Maar dit is een denkbeeld, waarvoor je hier naar den brandstapel wordt verwezen.' (Br., 162)
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'De kinderen zijn vaak vreemdelingen, die je nooit leert kennen en van wie je
het prijzen mag, als ze je niet haten, omdat ze nooit je gelijke kunnen worden,
ook al staan ze zedelijk absoluut niet beneden je.'
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Er volgt een dramatisch halfjaar waarin hij al zijn geld verliest. Eerst
koopt hij Hotel Morbeck in het kustplaatsje Pasoeroean (NoordoostJava), dat in die jaren een dode stad blijkt te zijn. (En dan te bedenken
dat Pasoeroean tegenwoordig door duizenden Nederlanders bezocht
wordt, omdat de plaats het decor vormt van Louis Couperus' roman De
stille kracht.) De f 600 tot f 700 die hij bij de verkoop van het hotel nog
over heeft, steekt hij - op aanraden van de bloemenhandelaar De Wolf in een orchideeënkwekerij. Ook dit avontuur loopt snel op een mislukking uit. De weg naar Europa is nu, naar later blijkt voorgoed, afgesneden. Walravens afkeer van Indië groeit als gevolg van zijn steeds toenemende isolement, dat weer voornamelijk veroorzaakt wordt door zijn
socialistische levensopvatting.
Zijn scherpe kritiek op de materiële gedrevenheid en zijn sympathie
voor de inheemsen plaatsen hem buiten de Europese gemeenschap.
Voor het eerst komt hij ook in botsing met zijn kinderen. Hij reageert
vertwijfeld en zoekt zijn heil in de drank. Alleen de journalistiek lijkt
hem nog steun te bieden, maar zijn artikelen worden door lang niet
iedereen gewaardeerd.
'Die 15 jaar in Indië, tezamen met de jaren daarvèèr hebben mij geen
goed gedaan. Ik ben dikwijls overspannen en opvliegend, ik raas en
tier van tijd tot tijd, ik heb het afschuwelijk warm en ik pas niet in de
Indische maatschappij. Mijn denkbeelden zijn nu eenmaal anders dan
de denkbeelden van de meeste menschen hier en dat zou nog niet zoo
erg zijn, maar soms schrijf ik die denkbeelden op en publiceer ze en
dan heb je de poppen aan 't dansen.' (Br., 164)

Demmo's
We weten aanmerkelijk minder van de ontwikkeling van Walravens
opvattingen in zijn eerste vijf jaar als vaste medewerker van De Indische
Courant. Brieven tussen 15 juni 1930 en 13 maart 1935 ontbreken. Het
is trouwens niet bekend èf hij in die jaren naar Dirksland heeft geschreven. In zijn artikelen uit die periode vinden we vooral een sfeervolle
beschrijving van het dagelijkse leven rondom zijn huis in Blimbing.
Daarnaast schetst hij de problemen van de plaatselijke bevolking, de
mensen op het 'achtererf': 'Er is de oude heer met de werkloze zoon,
die een Demmo [= busje dat als taxi wordt gebruikt - F0] exploiteert.
Het gaat slecht met de Demmo's op Malang, want er zijn er teveel en
het publiek is zeer schriel."3
In een kritischer stuk drijft hij de spot met het navolgen van de
Europese woningbouw in Indië, 'het land der imitaties', onder meer
in het overal plaatsen van de porte-brisée 'tot zelfs in het kleinste stenen
huisje in de desa, waar zij [de gedeelten van de deur - F0], elk op
zichzelf, zó smal zijn geworden dat alleen zeer magere lieden gemakkelijk kunnen passeren.'14
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In januari 1935 noemt hij in een artikel Indië nog 'in sommige opzichten' een heerlijk land. Hij doelt dan op de schaarse momenten dat hij
zich kan terugtrekken uit het rumoer en de oppervlakkige hartelijkheid.
Maar hij schrijft ook wat hij in het land mist: 'Bijvoorbeeld een werkelijk
goed geoutilleerde bibliotheek en nu en dan een verwante ziel. Alle
verwante zielen worden overgeplaatst, of ze gaan trouwen, of ze zijn
werkloos en moeten zich ergens opbergen voor de storm.' 15 Hij zou
liefst (tijdelijk?) naar Nederland terugkeren, maar berust erin dat dat
voor hem niet (meer) mogelijk is.
Maar in zijn brieven vanaf 1935 is van berusting echter geen sprake.
Walraven heeft in 1934 maandelijks zo'n f 277 verdiend, een salaris
dat voor zijn grote gezin eigenlijk te laag is. Ook in de komende jaren
zal hij zelden boven de f 350 per maand uitkomen en dat is minder
dan de helft van zijn inkomen bij de Suikerbond.
Meer dan ooit voelt hij zich door zijn vrouw en kinderen met negen
banden aan Indië vastzitten (Br., 185). Hij verwijt zijn kinderen hun
onverschilligheid die leidt tot matige prestaties op school en in de
Indische maatschappij. Non, zijn oudste dochter, haalt weliswaar vóór
haar 16e verjaardag haar Mulo A-diploma, maar ze trouwt al vèèr haar
18e met een roomse m an van wie ze een kind heeft. 'Niet dat ze getrouwd
is, maar dat ze getrouwd is met een knaap, die verstandelijk ver haar
mindere is, k an ik haar zoo moeilijk vergeven!' (Br., 252, zie ook 278)
Wim, zijn oudste zoon, lijdt aan de familiekwaal v an de Walravens:
hij stottert. Dat is'volgens zijn vader echter geen reden om op de lagere
school niet verder te komen dan de zesde klas. Ook op de ambachtsschool mislukt hij door onwil. Ook de andere kinderen, met uitzondering v an Lies, doen het niet goed op school. Walraven zoekt de oorzaak
in de onverschillige houding en het gebrek aan energie v an de IndoEuropeaan. 'Indo-lent' schrijft hij hatelijk over hen (Br., 432).
De steeds slechter wordende relatie v an Walraven met zijn kinderen
- vooral met zijn oudste zoon Wim - heeft zijn latere, kritische houding
tegenover de Indo-Europe an en in belangrijke mate bepaald. Aanvankelijk was zijn indruk v an deze bevolkingsgroep, die hij in het leger
leerde kennen, niet ongunstig.
In zijn herinneringen aan het leger schrijft hij: 'Veel Indo-Europese
soldaten ontmoette je nooit in de avond, maar in de kampong kon je
hen soms ontdekken, in slaapbroek en een witte kabaja, op klompjes,
als gewone vrije "burgers", volkomen rustig en op hun gemak, terwijl
het duifje ergens iets kookte of vrolijk snapte op het voorgalerijtje. [...]
de Indo-Europeanen waren de beste seiners. Hun gehoor en hun aanslag
op de seinsleutel was veelal perfect. Ook waren er onder hen heel goede
sporttypen. Maar zij leefden na de dienst hun eigen leven, dicht bij
Moeder Azië. Drinken deden zij zelden en de meesten werden vroeg
of laat korporaal en sergeant, ook al hadden zij moeite met het "ontzag"
en al leerden zij nooit de juiste commandotoon treffen.'16
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Na zijn diensttijd wanneer Walraven bij de oliefabrieken van de
maatschappij Insulinde een Indo-Europese assistent heeft, en nog later,
als hij de Indo-Europeanen in de suiker meemaakt, verbaast hij zich
over hun gebrek aan initiatief. Zij vervullen trouw hun plicht en voeren
een opdracht keurig uit. Maar een ander moet hun die opdracht geven
en de verantwoording op zich nemen, anders doen zij niets. Zij bezitten
'een onweerstaanbaar verlangen naar "gedekt" zijn'. Toch vinden ze dat
ze recht hebben op promotie, aangezien ze al zo lang bij het bedrijf
werken. Vandaar dat ze meer succes hebben bij het Gouvernement of
het leger - waar naar anciënniteit wordt gekeken - dan 'in den onbarmhartigen, praktischen handel' die hogere eisen stelt (Br., 60-61)."
De ergste fout van de Indo-Europeanen vindt hij hun verwaandheid.
Vooral het feit dat de meeste halfbloeden zich nadrukkelijk Europeanen
noemen, terwijl zij Europa nooit gezien hebben en er in veel gevallen
tijdens hun leven niet zullen komen, wekt de ergernis van Walraven
op. Te meer omdat zij 'ter meerdere onderstreeping van dit pseudoEuropeaanschap' een hooghartige houding aannemen tegenover de inheemsen (Br., 138 en 570). Met name de Indo-Europese dames maken
zich aan dit gedrag schuldig.
In zijn eigen gezin ontmoet hij ook al vroeg de verheerlijking van
het 'Europeaanschap' als Non, zijn oudste dochter, niet met haar inheemse moeder over straat wil lopen. Onder dwang van Walraven èn
de andere kinderen verandert zij van mening (Br., 384). Later toont
Walraven zich ook duidelijk trots dat zijn kinderen in tegenstelling tot
die van anderen niet anders weten dan dat ze met hun inheemse moeder
uitgaan! (Br., 748)
Hij constateert dat er tussen de Europeanen en de halfbloeden, en
daarmee tussen hemzelf en zijn kinderen, een onoverbrugbare afstand
bestaat. 'De kinderen zijn vaak vreemdelingen, die je nooit leert kennen
en van wie je het prijzen mag, als ze je niet haten, omdat ze nooit je
gelijke kunnen worden, ook al staan ze zedelijk absoluut niet beneden
je. De groote tragiek van dit verdomde koloniale leven is toch wel het
bestaan van den verdomden Indo.' (Br., 638) Maar van welke omvang
moet de tragedie niet zijn van de vader van acht Indo-Europese kinderen
die uiteindelijk zegt: 'De Indo is een mengelmoes van al de kwade
eigenschappen van beide rassen' ?18

Retourkaartje
Maar ook in 1935 blijft Walravens houding tegenover Indië ambivalent.
In de enige brief die uit dat jaar bewaard gebleven is, noemt hij de
geest van Indië 'negatief' en 'afbrekend'. 'Daarom moeten Westersche
menschen en dingen ook in het Westen blijven, en hoogstens hier
komen met een retourkaartje in hun zak.' (Br., 198) Enige pagina's
verder echter beschrijft hij de toewijding van zijn bediende Pa Arie.
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'Dit is een van de goede dingen van Indië. Zulke menschen zijn er hier
onder dit volk. Ook de ruimte en het licht en de warmte [!] en de
bloemen, dat alles zou je missen, als je weer in Europa was. De keus
is heel moeilijk, want ook van dit land ga je houden, als je er lang
genoeg bent.' (Br., 206)
Het ongeluk van Walraven ligt in de omstandigheid dat hij niet over
een retourkaartje beschikt. De mogelijkheid om tijdelijk het land van
zijn gedwongen verblijf te verlaten ontbreekt hem. Hij laat zich nu ook
kritisch uit over de inheemse bevolking. De Javaan voelt zich na de
ambachtsschool te goed om nog met zijn handen te werken en voedt
zich slecht. De verkeerde manier waarop de Javaanse landbouwer met
zijn rijkvoorziene grond omgaat vergelijkt hij met de eigenzinnigheid
van de boeren in Dirksland. Dat komt doordat hij 'veelal weigert goede
voorbeelden na te volgen, alleen omdat het "gek staat". Net Flakkee!'
(Br., 213)
Walraven vindt het triest dat de inheemsen, net als trouwens de IndoEuropeanen, de kinderen van Europese mannen (en inheemse vrouwen) 'verafgoden' en als gevolg daarvan hun eigen ras minder hoog
achten. Hij verwijt de Javanen dat ze zonder na te denken van iedereen
orders aannemen. Maar hij spreekt ook met vertedering over de inheemsen als het 'zachtste volk' in de Indische samenleving (Br., 90 en 152).
Hoewel hij voorstander is van de opkomst van de inheemse bevolking
stelt Walraven vast dat hiervan weinig terecht komt. Hij wijt de oorzaak
aan de bevolking zelf, die te weinig bereid is naar verandering te streven. 'De weinige evolutie onder de Inlanders komt vooral door de
Inlanders zelf, niet door de koloniale overheersching. Wij zouden hun
alles moeten geven, indien zij het werkelijk wilden. Maar zij willen
het niet echt en oprecht, en daarom blijven ze in de laagte, waar ze
sedert eeuwen in zijn.' (Br., 192)
De komst van zijn neef Frans Schamhardt in 1938, die hem emotioneel
sterk aangrijpt, doet Walraven zijn eenzaamheid nog heviger voelen.
'Ook al heb ik een vrouw en acht kinderen, in sommige opzichten ben
ik alleen. Wat Holland betreft, meer in 't bizonder mijn familie, ben ik
alleen.' (Br., 218)
Vooral in intellectueel opzicht is Walraven volkomen geïsoleerd. Hij
stimuleert zijn kinderen tot lezen, maar zij raken steeds meer van hem
vervreemd. Van zijn vrienden zijn er velen teruggekeerd naar Nederland
of gestorven. Vergeefs zoekt hij Schwesterseelen met wie hij het over
boeken kan hebben. 'Ik ken in de laatste jaren zoo goed als niemand,
die op dat gebied als gelijke met mij kan praten, en dat is soms wel
treurig.' (Br., 317) Zijn oordeel over de Indische maatschappij, waarin
de voor hem zo noodzakelijke humor en belangstelling voor cultuur
ontbreken, is definitief ongunstig. 'Dit is een best land voor lui, die
alleen maar belang stellen in de prijs van kapok. Of voor menschen,
die niet anders weten of kennen.' (Br., 264)
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Pas in de loop van 1939 komt hij in contact met schrijvers en intellectuelen als E. du Perron, D.M.G. Koch, dr. E.F.E. Douwes Dekker en
- na het begin van de Tweede Wereldoorlog - Rob Nieuwenhuys, Beb
Vuyk en Jan Greshoff. Walraven geniet van de erkenning van zijn talent
en levert bijdragen aan de tijdschriften Kritiek en Opbouw en De Fakkel.
Maar al zijn nieuwe vrienden wonen in het westelijk gedeelte van Java,
twee dagreizen van hem verwijderd. Hoewel hij hen een enkele maal
opzoekt (samen met Itih) en thuis Greshoff en Beb Vuyk ontvangt,
verandert dit aan zijn eenzaamheid even weinig als de sporadische
bezoeken van zijn neef Frans. Het is altijd te kort.
In de laatste jaren van zijn leven raakt Walraven zeer verbitterd. Door
de oorlog hoort hij niets meer uit Nederland en de door hem zeer
bewonderde Du Perron is gestorven. Hij kan ook nog maar weinig
artikelen in de krant publiceren, die voor het grootste deel gevuld is
met oorlogsnieuws, en gaat in Malang met zelfgemaakte ontbijtkoeken
langs de deur om in het onderhoud van zijn gezin te voorzien. Het
sterkst echter moet Walraven het proces van 1941 hebben aangegrepen,
waarin hij veroordeeld wordt wegens belediging van een bevolkingsgroep, die van de Indo-Europeanen. Een zeer wrange veroordeling voor
de man die alleen voor het verzorgen van zijn Indo-Europese kinderen
in Indië bleef. Bijna 22 jaar na zijn huwelijk met Itih stelt hij dan ook
vast: 'Mijn liefde brandde uit tot asch, en ik hen een teleurgesteld man,
after all.' (Br., 796)
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Noten
1 W. Walraven, Brieven. Aan familie en vrienden 1919-1941 (Amsterdam 1966).
Wanneer naar deze uitgave wordt verwezen, dan is dit in de tekst aangegeven met Br., gevolgd door het nummer van de desbetreffende paginal's).
De paginaverwijzing is ook van toepassing op de vermeerderde herdruk
van de Brieven, die in 1992 verscheen. Overigens ontbreekt in deze uitgave
de brief die Walraven op 23 juli 1941 aan Leo Vroman schrijft. Deze is
gepubliceerd in het inmiddels uitverkochte nummer van Het Oog in 't Zeil
9e jrg., no. 3 (april 1992) dat aan Walraven gewijd was.
2 'De groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader, door Wim Walraven
jr,' In: De Engelbewaarder 1 (oktober 1975, 3e dr. november 1977), 39-40.
3 'De groote verbittering', 16.
4 'De groote verbittering', 26.
5 W. Walraven, Eendagsvliegen. Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschnf
ten (Amsterdam 1971) 17.
6 'De groote verbittering', 23.
7 Eendagsvliegen, 185.
8 Brieven, 157-158 en Eendagsvliegen, 175-176.
9 Eendagsvliegen, 159.
10 Walraven en de Suikerbond. Bijeen getikt en aan elkaar gepraat door F. Schamhardt (Leiden, april/mei 1968) 13, 19-23 en 28-29.
11 Walraven en de Suikerbond, 24.
12 Eendagsvliegen, 310.
13 Eendagsvliegen, 194.
14 Eendagsvliegen, 224.
15 Eendagsvliegen, 232.
16 Eendagsvliegen, 111-112.
17 W. Walraven: 'Europeesche vakbeweging' II. In: Kritiek en Opbouw 2, 267.
18 'De groote verbittering', 32.
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Aankondigingen en mededelingen
Gezocht: letterkunde op flop
De automatisering is ook aan de Neerlandistiek niet voorbijgegaan.
Veel instituten en scholen herbergen tekstverwerkers; veel wetenschappers, docenten en studenten hebben een PC tot hun beschikking. Wie
tegenwoordig zijn boeken, artikelen, lesmateriaal en scripties nog met
de hand of de typemachine schrijft, valt oprecht te beklagen.
Verondersteld mag worden, dat er in den lande ook de nodige Nederlandse literatuur naar schijf wordt weggeschreven: gedichten, toneelstukken, literaire fragmenten of zelfs hele boeken. Vaak gebeurt dit
voor persoonlijk gebruik, soms ten behoeve van breder wetenschappelijk onderzoek. Een voordeel van automatisering van tekstmateriaal is
bijvoorbeeld, dat men gemakkelijk kan zoeken op woorden, en dat het
maken van concordanties en dergelijke geen werk meer is van weken
of zelfs maanden.
Niemand weet precies wat er aan geautomatiseerde Nederlandse literatuur is, en waar die zich eventueel bevindt. De Stichting Literatuurwetenschap heeft een Taakgroep Computerteksten voor de Neerlandistiek in het leven
geroepen om (in eerste instantie) eens te inventariseren wat er zoal
voorhanden is in Nederland en Vlaanderen. Het is de taakgroep dan
specifiek te doen om Nederlandse en Vlaamse letterkunde (Nederlandstalige koloniale literatuur inbegrepen) van vóór 1900. Op grond van de
inventarisatie wordt dan bezien of er een literaire database opgebouwd
kan worden, die vervolgens door belangstellenden te raadplegen valt:
op floppy, compact disk, of wellicht on-line.
De belangstelling van de taakgroep gaat op dit moment niet alleen
uit naar het eventuele 'aanbod', maar ook naar de 'vraag'. Aan welke
literaire computerteksten bestaat er in Nederland en Vlaanderen behoefte? Het is immers niet ondenkbaar dat de taakgroep te zijner tijd
aan gerichte verzoeken kan voldoen, hetzij door reeds bestaande tekstbestanden aan te leveren, hetzij door nieuw materiaal te laten 'inlezen'.
Kortom: voorziet U dat er in de nabije toekomst behoefte ontstaat
aan bepaalde geautomatiseerde literaire teksten? Of heeft U bijvoorbeeld Multatuli of P.A. Daum op flop? Schroomt U niet om het te laten
weten.
Voor al uw inlichtingen en suggesties kunt u schrijven naar of bellen
met:
Theo Meder, NLCM / Vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde
Postbus 9515, 2300 RA Leiden, tel. 071-272783 (niet op vrijdag).
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De

Indische Navorscher

Indische Handboeken voor Dames
Voor mijn onderzoek naar handboeken voor dames in Indië zou ik
graag nadere informatie ontvangen over mevrouw Catenius-van der
Meijden, mevr. Kloppenburg-Versteegh, mevr. Helsdingen-Schoevers,
mevr. Rutten Pekelharing en mevr. Swaan-Koopman. Alle gegevens
zijn welkom.
Vilan van de Loo, Cathrijnestraat 6a, 2311 NZ Leiden (071-144064)
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Uitnodiging
In oktober 1993 verschijnt bij KITLV Uitgeverij, Leiden, het
boek

Weg tot het Westen; Het Nederlands voor Indië 1600-1950; Een

taalpolitieke geschiedenis van de hand van Kees Groeneboer. Ter
gelegenheid daarvan organiseert het KITLV in samenwerking met de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde een
bijeenkomst waar door middel van een viertal korte lezingen
aandacht wordt besteed aan 'Indisch Nederlands'.

Sprekers zijn:
Kees Groeneboer:

De bestrijding van het 'Indisch Nederlands' in

Indië
Rupalee Verma:

'Anglo Indian' and Anglo-Indian literature

Joop van den Berg:
J.W. de Vries:

'Indisch Nederlands' in de Indische letteren

De taalkundige waardering van het 'Indisch Neder-

lands'.
In aansluiting vindt de presentatie van het boek plaats.

Tijdstip: vrijdag 22 oktober 1993, 14.00 - ± 15.30 uur.
Plaats:

Rijksuniversiteit Leiden. Gebouw 1175 (Centraal

Faciliteitengebouw), Witte Singel/Doelencomplex (achter
het Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg). Zaal: 005.

De toegang is gratis. Belangstellenden zijn van harte welkom.
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Uitnodiging
In november 1993 verschijnt bij Uitgeverij De Geus in Breda
het boek Pramoedya Ananta Toer: de verbeelding van Indonesië,
geschreven door A. Teeuw. In samenwerking met de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde wordt dit werk in
Leiden gepresenteerd door middel van een vijftal korte lezingen.
Sprekers zijn:
A. Teeuw: 'Pramoedya en het universeel humanisme'
Liesbeth Dolk: 'Pramoedya en Multatuli'
Gerard Termorshuizen: over de 'njai' in Pramoedya's werk
Rudy Kousbroek: met een 'inleiding' op Teeuws boek.
In aansluiting vindt de presentatie van het boek plaats.
Tijdstip: vrijdag

26 november 1993, 15.00 - 17.00 uur.

Plaats: Rijksuniversiteit Leiden. Gebouw 1175 (Centraal

Faciliteitengebouw), Witte Singel/Doelencomplex (achter
het Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg). Zaal: 003.
De toegang is gratis. Belangstellenden zijn van harte welkom.
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Uitnodiging
Op vrijdag 24 september 1993 organiseert de Werkgroep IndischNederlandse Letterkunde een symposium dat gewijd zal zijn aan
Indische egodocumenten.
Het programma is als volgt:
10.30 uur: Opening
10.40 uur: Rudolf Dekker: Wat zijn egodocumenten? Een inleiding
11.10 uur: Bert Paasman: Rijs is ons broot, ende waeter is onsen
dranck. Reisverslag van een VOC-soldaat
± 11.30 uur: Gelegenheid tot discussie
Koffiepauze
11.50 uur: Marie-Odette Scalliet: Reizend door West-Java. Een
dagboek van de landschapschilder Antoine Payen
12.10 uur: Marc van Alphen: Journaal van Anna Abrahamsz. Een
tienjarig meisje in Indië
± 12.30 uur: Gelegenheid tot discussie
Lunchpauze
14.30 uur: Reggie Baay: Herinneringen van een Indisch schrijver.
De memoires van Hans van de Wall
14.50 uur: Wilma Scheffers: The accommodations are comfortable.
Egodocument uit de Japanse bezettingstijd
± 15.10 uur: Gelegenheid tot discussie
Theepauze
15.30 uur: Jaap de Moor: Van vrije jongen tot ratu adil. De memoires van kapitein Westerling
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Een grillig domein vol Doornroosjes
Indische egodocumenten, een verkenning
PETER VAN ZONNEVELD

Indische egodocumenten zijn persoonlijke getuigenissen met betrekking tot het voormalig Nederlands-Indië of het huidige Indonesië. Het
kunnen brieven of dagboeken zijn, reisverslagen of memoires. Sommige
zijn gepubliceerd, andere bestaan alleen als handschrift of typoscript.
Ze bevatten de ervaringen van mannen of vrouwen, kinderen of grijsaards, uit de meest uiteenlopende bevolkingsgroepen: militairen, bestuursambtenaren, particulieren, uit verschillende lagen van de samenleving. Ze beslaan een tijdsspanne van vier eeuwen en hebben
betrekking op reizen van en naar Indië, op Sumatra, Java, Bali, de
Kleine Soenda-eilanden, Borneo, Celebes, de Molukken of Nieuw-Guinea. Sommige zijn heel betrouwbaar, andere juist weer niet, sommige
zijn goed en andere abominabel geschreven. Ze berusten in bibliotheken en archieven, of sluimeren op spreekwoordelijk stoffige zolders,
als . Doornroosjes van papier, wachtend om wakker te worden gekust.
Hoe divers al dit materiaal ook is, hoe gevarieerd ook in betekenis en
kwaliteit, elk egodocument geeft, impliciet of expliciet, een visie op de
confrontatie tussen Oost en West, tussen Aziatische en Europese elementen. Bovendien geven ze soms informatie die nergens anders te
vinden is en die zowel van historisch als van literair belang kan zijn.
Dat alles maakt dit zo moeilijk af te bakenen genre ook van betekenis
voor de studie van de Indische letteren en daarom leek het een goede
gedachte een symposium aan dit onderwerp te wijden. Het vond plaats
in Leiden, op vrijdag 24 september 1993, en deze speciale aflevering
van Indische Letteren bevat de teksten van de lezingen die toen zijn uitgesproken.
Iedereen weet wel zo ongeveer wat een egodocument is. Maar wat
is het precies? Wat zijn de problemen waar je mee te maken krijgt,
wanneer je met zo'n tekst geconfronteerd wordt? Daarom vroegen we
een expert op het terrein van het egodocument, Rudolf Dekker, verbonden aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de
Erasmus Universiteit te Rotterdam, om een inleidende beschouwing
die een kader zou bieden waarbinnen de overige lezingen geplaatst
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konden worden. In zijn bijdrage 'Wat zijn egodocumenten?' geeft hij
niet alleen verschillende definities, maar belicht hij ook de geschiedenis
van het begrip. Bovendien gaat hij de ontwikkeling na die de waardering van het egodocument heeft doorgemaakt binnen de politieke geschiedschrijving, de ideeëngeschiedenis, de moderne sociale geschiedenis en de mentaliteitsgeschiedenis. In contrast daarmee schetst hij de
ontwikkeling binnen de literatuurwetenschap, waar de aandacht zich
recentelijk is gaan richten op het egodocument als literaire daad en op
de relatie tussen auteur en lezer. Ten slotte gaat hij in op de situatie in
Nederland, die hij, ondanks de aandacht voor het egodocument tijdens
de Boekenweek van 1993, verre van rooskleurig acht. Toch wordt er
de laatste jaren getracht, de Nederlandse egodocumenten in kaart te
brengen. Bovendien is er een begin gemaakt met de publikatie van een
reeks die geheel aan dit genre is gewijd.
Hopelijk zullen ook de lezingen van dit symposium bijdragen aan
de groeiende belangstelling voor het onderwerp. Bert Paasman belicht
het reisverslag van een VOC-soldaat, Marie-Odette Scalliet behandelt
het dagboek van de landschapschilder Antoine Payen en Marc van
Alphen vertelt over het dagboek van Anna Abrahams, een tienjarig
meisje dat rond het midden van de vorige eeuw naar Indië voer. De
memoires van de Indische schrijver Hans van de Wall komen aan bod
in de bijdrage van Reggie Baay, een egodocument uit de Japanse bezettingstijd staat centraal in de lezing van Wilma Scheffers, de memoires
van kapitein Westerling worden kritisch besproken door Jaap de Moor
en de tropische jaren van Rudy Cornets de Groot krijgen aandacht van
Gerard Termorshuizen. Zo passeren zeven egodocumenten de revue,
het eerste uit de zeventiende eeuw, het laatste van zeer recente datum.
Samen geven zij een gevarieerd beeld van de uiteenlopende verschijningsvormen waarin het egodocument zich kan manifesteren.
Hoe divers het materiaal ook is, aan alle teksten kun je dezelfde
vragen stellen. Sommige vragen gelden egodocumenten in het algemeen, andere zijn specifiek voor het terrein van de Indische letteren.
Ze zijn bedoeld om de teksten enigszins vergelijkbaar te maken en de
uitersten waarbinnen het genre zich bewegen kan, aan het licht te brengen.
De eerste groep vragen heeft betrekking op de auteur. Wat valt er op
te merken over geslacht, leeftijd, herkomst en sociale positie van de
schrijver? De soldaat komt uit Antwerpen, de schilder uit Brussel. Hans
van de Wall uit Soerabaja, Rudy Cornets de Groot uit Bandoeng; beiden
zijn van Indo-europese afkomst. De leeftijd van de soldaat is niet bekend; van alle anderen weten we wel hoe oud ze waren.
Wat was het motief om te schrijven? De soldaat wilde anderen waarschuwen om niet naar Indië te gaan, het meisje van tien wilde haar
ervaringen vastleggen, Riek Hoving noteerde haar belevenissen in het
kamp voor kinderen en kleinkinderen, terwijl Westerlings memoires
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door zijn 'ghostwriter' werden gebruikt voor politieke doeleinden. Cornets de Groot wilde een zo zuiver mogelijk beeld van een vroegere
wereld vastleggen. Payen schreef voor zichzelf en zijn verloofde en heeft
waarschijnlijk nooit aan publikatie gedacht.
Hoe was de band met Indië? Bij Van de Wall is sprake van een haatliefde-verhouding: hij ergert zich a an de ordinaire geldzucht die het
culturele leven in de kolonie in de weg staat, maar in de Hollandse
kou verl an gt hij hevig naar Indië terug. Payen houdt van het landschap
en de bevolking, het meisje van tien is slechts op bezoek. Westerling
zoekt er een werkterrein om zijn mateloze ambities te bevredigen en
voor Cornets de Groot is die band veel sterker dan hij vroeger had gedacht.
De tweede groep vragen heeft te maken met de tekst zelf. Wat is het
genre? Soms gaat het om een dagboek, zoals bij de kleine Anna en bij
Riek Hoving, het meisje in het Japanse kamp. Soms gaat het om een
reisverslag, zoals bij de soldaat. Soms gaat het om memoires die veel
later zijn opgetekend, zoals bij Hans van de Wall, of om een autobiografische rom an en dagboeknotities die de vorm van memoires aannemen,
bij Cornets de Groot.
Wat kan gezegd worden over de stijl, het taalgebruik? Payen bekommert zich niet om leestekens, syntaxis of interpunctie. Zijn stijl is soms
wijdlopig, soms soepel, soms lyrisch. Anna schrijft schools en maakt
fouten, die soms verbeterd zijn en soms niet. De inhoudelijke typering
heeft te maken met tijd en plaats. Wat de periode 1817 tot 1819 betreft,
beschrijft Payen de overtocht, de verkenning van Buitenzorg en omgeving, en twee expedities in de Priangan, met veel aandacht voor de
natuurlijke historie. De inhoud van Westerlings memoires doet soms
denken a an een jongensboek, soms aan een politiek traktaat.
Hoe is de relatie met an dere teksten? Anna's journaal kan vergeleken
worden met het reisverslag v an haar vader, Payens aantekeningen met
die van Ver Huell en Olivier, terwijl het kampdagboek van Riek Hoving
met andere egodocumenten over diezelfde periode geconfronteerd k an
worden. Het unieke van het relaas v an de soldaat is, dat daar de Java an se
oorlogen uit de periode 1680-1690 uitvoerig ter sprake komen, hetgeen
in maar weinig andere bronnen gebeurt.
Waar is de tekst te vinden en in welke vorm? Is hij gepubliceerd, of
berust hij in een museum of een archief? Hans van de Walls memoires
verschenen voor een klein deel in het Bataviaasch Nieuwsblad, maar het
complete typoscript bevindt zich in de collectie van het KITLV. Anna's
handschrift wordt, net als dat van de soldaat, bewaard in het Nederlands
Scheepvaart Museum te Amsterdam, maar is onlangs gepubliceerd. Het
kampdagboek is nog steeds in het bezit van de auteur.
De derde groep vragen betreft het lezerspubliek. Wie had de auteur
op het oog? Hoe was de relatie met dat publiek en wat vond men erv an ?
Dat zijn vragen die lang niet altijd te beantwoorden zijn. De soldaat
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Ook briefkaarten kunnen soms tot de egodocumenten gerekend worden. Deze
werd op 7 juli 1912 te Soerakarta gepost en op 12 augustus te Rijswijk afgestempeld. Hij is gericht aan 'De Jongej. L. Vorstman, Laan Hofrust 5, Rijswijk Z.H.,
Holland'. De tekst luidt, voorzover te ontcijferen valt, ongeveer aldus: 'Lieve
Lily, Wat was ik blij met jullie portret. Je bent groot geworden hoor!. Zeg eens
aan Grootma dat Juffrouw Pau erg naar een brief verlangt. Ken je Juffrouw
Pau nog? Ga je al naar school? Vele gr. ook aan Grootpa en Grootma van je
P. Keuchenius'. Mogelijk gaat het hier om een meisje uit Indië dat bij haar
grootouders verblijft om haar schooljaren in Nederland door te brengen.
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wilde anderen waarschuwen, maar zijn waarschuwing komt eeuwen
te laat. Uit zijn stijl blijkt, dat hij inspeelde op de populaire literaire
smaak van die dagen. Westerlings memoires kwamen terecht bij een
publiek dat reikhalzend naar zijn avonturen had uitgezien.
Dan zijn er de vragen die de relatie met de werkelijkheid aan de orde
stellen. Hans van de Wall vertekent de historische werkelijkheid door
het overdrijven van zijn vermeende slechte eigenschappen. Het
werkelijkheidsgehalte van Anna's reisjournaal moet zeer hoog zijn,
terwijl de memoires van Westerling getypeerd worden als een web van
mythen, legenden en halve waarheden, dat het zicht op de historische
werkelijkheid vooral belemmert.
In hoeverre is er sprake van vertekening door het geheugen? Bij
authentieke dagboeken kan dat zich uiteraard niet voordoen, maar bij
memoires of reisverslagen ligt dat anders. De soldaat uit de VOC-tijd
vergist zich vaak in de feiten: data die niet kloppen, namen die verbasterd zijn. Van de Wall beschrijft een levensfase die twintig jaar tevoren
is geëindigd; zijn tijdsaanduidingen blijken dan ook onvolledig en onbetrouwbaar.
Wat is de visie op de confrontatie tussen Oost en West? Voor de
soldaat staat de westerse superioriteit niet ter discussie; het lot van de
inheemse soldaat trekt hij zich niet aan. Bij Van de Wall speelt die
confrontatie zich in hemzelf af: hij wordt tussen beide polen heen en
weer geslingerd. Payen is positief over het Aziatische element, al blijft
hij een buitenstaander.
Wat is de visie op de verschillende bevolkingsgroepen? Het antwoord
op die vraag hangt vaak samen met het antwoord op de vorige. De
VOC-employé laat zich, geleid door een eurocentrische visie, uit over
Hottentotten in Zuid-Afrika, Chinezen te Batavia, Hollanders en inheemse soldaten; de inheemse bevolking wordt aangeduid met de term
'Indianen'. Payen is veel positiever over de Javanen dan over de Nederlandse ambtenaren. Westerling meent dat de bevolking van Indonesië
gewillig zal terugkeren onder Nederlands bestuur, wanneer de kleine
groep terroristen wordt uitgeschakeld. Het meisje in het kamp laat zich
niet alleen in termen van woede en minachting uit over Japanners en
Indonesiërs - zij het niet zonder nuances - maar levert ook forse kritiek
op het asociale gedrag van sommige mede-kampbewoners.
Ten slotte zijn er de vragen naar de betekenis van het egodocument
in kwestie. Wat is de literaire betekenis? Wat is de historische betekenis? Van de hier besproken journalen en memoires lijkt de historische
betekenis, zo daar al sprake van is, de literaire doorgaans ruimschoots
te overtreffen. De stijl van Anna's reisverhaal is schools, soms plechtig
en on-kinderlijk, maar de aandacht voor het leven van alledag, voor de
kleine dingen, maakt het historisch interessant. Westerlings memoires
scoren laag op beide gebieden: de literaire betekenis is nul, de historische betekenis van dit in vage termen gehouden boek vol grootspraak
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is gering. Van de Wall geeft veel informatie over het culturele leven hi
Batavia.
De laatste vraag is misschien wel de belangrijkste. In hoeverre is het
egodocument een goede bron om de sociale en mentale wereld die er
in beschreven wordt, te reconstrueren? Van sommige bronnen lijkt die
betekenis gering, van andere juist bijzonder groot. De VOC-soldaat
maakt zich in dit opzicht zeer verdienstelijk, het kampdagboek weerspiegelt de mentaliteit van Europeanen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hans van de Wall legt een samenleving bloot waarin geldzucht en
raciale scheidslijnen veel belangrijker werden geacht dan geestelijke
waarden, talent en capaciteiten, terwijl de betekenis van Westerlings
memoires vooral op het politiek-psychologische en symbolische vlak
blijkt te liggen.
Zo wordt in deze zeven bijdragen iets zichtbaar van de enorme diversiteit op het gebied van de Indische egodocumenten. Ook al geven ze
niet op alle vragen een concreet antwoord, ze laten toch zien dat er wat
auteur, tekst, lezer, werkelijkheid en betekenis betreft een groot aantal
mogelijkheden bestaat. De theoretische inleiding v an Rudolf Dekker
heeft in dit opzicht verhelderend gewerkt. Hij heeft gewezen op dié
punten waarbij men op zijn hoede dient te zijn. De vragen die ik hierboven geformuleerd heb, zijn bedoeld om afzonderlijke egodocumenten
een plaats te geven binnen het genre als geheel. Ze zijn gerangschikt

volgens het zogenaamde communicatiemodel en toegespitst op Indië/
Indonesië. Misschien kunnen ze van nut zijn om dit grillige domein,
dat tot dusver nog niet de aandacht heeft gekregen die het verdient,
nader te exploreren.
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Wat zijn egodocumenten?
RUDOLF DEKKER

Op de vraag 'wat zijn egodocumenten' is tegenwoordig een kort antwoord mogelijk. In 1976 werd het woord namelijk opgenomen in het
woordenboek van Van Dale. De omschrijving luidt: 'documenten over
persoonlijke gebeurtenissen en levenservaringen'. Het is niet zo'n gelukkige omschrijving, omdat ze eigenlijk te ruim is. Ruimer in elk geval
dan de bedoeling was van degeen die het woord dertig jaar geleden
bedacht heeft, Jacques Presser. Hij definieerde egodocumenten als 'die
historische bronnen, waarin de gebruiker zich gesteld ziet tegenover
een "ik" of een enkele keer (Caesar, Henry Adams) een "hij" als schrijvend en beschrijvend subject voortdurend in de tekst aanwezig'. Later
formuleerde hij het beknopter als 'die documenten, waarin een ego
zich opzettelijk of onopzettelijk onthult - of verbergt...' Presser bedoelde
het woord als een verzamelterm om autobiografieën, memoires, dagboeken, persoonlijke brieven en dergelijke teksten mee aan te duiden,
kortom, alle teksten waarin de auteur schrijft over eigen handelen en
gevoelens. Ook in deze definitie is het woord 'egodocument' rekbaar,
de vraag is alleen hoé rekbaar.
Wie het woord nog niet kende of gebruikte, is dat in het afgelopen jaar
wel moeten gaan doen, tenminste wie het thema van de boekenweek
niet totaal wilde negeren. Heel wat keren heb ik de opmerking gehoord
dat het eigenlijk maar een lelijk woord is. Het is de afkeer die nieuwe
woorden vaker ten deel valt, en die niet helemaal ten onrechte is. Echt
mooi vind ik het woord ook niet. Maar het afgelopen jaar heb ik niemand zich horen beklagen over het woord autobiografie, hoewel dat
woord in het Nederlands honderd jaar geleden eveneens een nieuw
begrip was. Het komt bijvoorbeeld niet voor in het eerste deel van het
Woordenboek der Nederlandse Taal (wel in een latere aanvulling). Er is
kennelijk een behoefte ontstaan aan nieuwe termen voor een bepaald
soort persoonlijke geschriften. Dat is begrijpelijk, want in feite gaat het
om nieuwe woorden voor nieuwe tekstvormen.
De geschiedenis van het woord egodocument is snel verteld. Het
werd door Presser geïntroduceerd tijdens zijn colleges in de jaren vijftig.
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Om twee sterk uiteenlopende redenen was hij zich ermee bezig gaan
houden. Hij was al langer een fervent lezer van vooral Franse memoiresliteratuur. Daarbij kwam dat hij voor het schrijven van De ondergang
geconfronteerd werd met de noodzaak persoonlijke getuigenissen op
hun waarde te schatten. Het woord egodocument werd door hem in
1958 voor het eerst in druk gebezigd. Dat was in de Winkler Prins encyclopedie, zodat hij meteen een groot publiek vond. Historici hebben de
term snel overgenomen, het Tijdschrift voor Geschiedenis wijdde in 1970
een themanummer aan het 'Egodocument'. Het jaar 1976, de opname
in Van Dale, kan gelden als het jaar van algemene acceptatie van het
woord.
De introductie van dit woord verliep sneller dan die van het woord
autobiografie. Dat woord werd in het Engels geïntroduceerd rond 1800.
In Nederland werd het pas een halve eeuw later langzaam aanvaard
als alternatief voor omslachtige bewoordingen als 'eigen-levensschets'
of, zoals we het op titelpagina's van gepubliceerde autobiografieën vaak
terugvinden: 'Het leven van ... door hem zelf beschreven'. Het woord
autobiografie was een term uit de geleerde taal en drong pas veel later
door bij schrijvers uit het gewone volk. De loswerkman en marskramer
Egbert Koning publiceerde in 1860 zijn autobiografie dan ook onder
de titel: 'Ware beschrijving wegens den levensloop van mij, Egbert
Koning, door wie dit boek zelf is gemaakt'. In dezelfde tijd vond ook
het woord memoires, geleend uit het Frans, ingang. Maar Nederlanders
bleven worstelen met de terminologie. De predikant B.H. Steringa Kuyper publiceerde in 1840, anoniem, een werk getiteld 'Uit het gedenkboek van eenen dorpspredikant'. Het boek is geen autobiografie in de
huidige betekenis, maar bevat enkele hoofdstukken waarin telkens een
afzonderlijke gebeurtenis of ontmoeting wordt besproken, overigens
wel met een persoonlijk karakter. De auteur schrijft in zijn voorwoord
moeite gehad te hebben met de preciese genreaanduiding, en spreekt
van 'ervaringen, schetsen, verhalen of hoe men dezelve gelieve te noemen (de Franschen zouden er in dezen tijd "Memoires" van...' maken)'.
Even verder merkt hij op: 'De titel van het boek zal misschien den een
of anderen zonderling voorkomen. Ik wist geen betere...'. Hij benadrukt
dat hij lang heeft nagedacht over het kiezen van een juiste titel: 'Ik heb
echter, ten einde niemand te misleiden, voor den gevel geplaatst, hetgeen hoofdzakelijk in het huis gevonden wordt'. Hoezeer allerlei termen
door elkaar gebruikt bleven worden, blijkt onder meer uit het feit dat
J.H. van Ingen met zijn Dagboek van schuld en onschuld in 1851 een geschrift publiceerde dat we tegenwoordig zonder meer als autobiografie
zouden aanduiden.
Voor nieuwe zaken of ideeën heeft men nieuwe woorden nodig. Iets
bestaat niet echt, wanneer er geen woord is om het aan te duiden. De
geschiedenis van de woorden weerspiegelt de ontwikkeling van de
diverse autobiografische genres.
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Het is de bedoeling dat tijdens deze studiedag enkele egodocumenten
worden beschouwd vanuit verschillende perspectieven, waarbij onder
meer op hun belang vanuit historisch en literair oogpunt zal worden
gelet. Omdat de waardering voor dit soort teksten zowel in de geschiedwetenschap als in de letterkunde zich de afgelopen eeuw sterk heeft
gewijzigd, kan het nuttig zijn daaraan nadere aandacht te schenken.
De term egodocument is dan wel nieuw, maar met de belangrijkste
daaronder vallende genres, met name autobiografie en dagboek, heeft
de wetenschap zich al veel langer beziggehouden. De waardering voor
deze tekstsoorten heeft in de afgelopen twee eeuwen sterk gevarieerd:
van wetenschap tot wetenschap, van tijd tot tijd, van land tot land, v an
genre tot genre. Ik zal hier proberen kort die waarderingsgeschiedenis
in grote lijnen te traceren wat betreft de geschiedwetenschap en de
(historische) letterkunde.
Allereerst de ontwikkeling binnen de geschiedschrijving. Van de geschiedschrijving kunnen we evenwel niet spreken. Er zijn verschillende
soorten geschiedschrijving, die alle op een eigen m an ier van egodocumenten gebruik maken en hebben gemaakt. Die verschillen ontstonden
echter pas na verloop van tijd. Tot het midden van de negentiende eeuw
was men het er algemeen over eens dat het hier om een zeer bel an grijk
type bron ging. Geschiedenis was rond 1800 vooral politieke geschiedenis, waarbij de hoofdrolspelers, de grote mannen, de meeste a an dacht
kregen. Als bronnen-kritisch principe gold dat hoe dichter een auteur
bij de gebeurtenissen stond, des te betrouwbaarder diens verslag was.

Dus beschouwde men egodocumenten van de hoofdrolspelers als de
meest betrouwbare bronnen. Wie hadden er dichter met hun neus op
veldslagen of diplomatieke onderhandelingen gestaan? Wie kon er
beter het leven van een beroemdheid beschrijven dan die beroemdheid
zelf? De voorbeelden werden al in de Klassieke Oudheid gevonden,
met voorop Caesars De Bello Gallico. Een biograaf mocht zich gelukkig
prijzen als zijn subject een autobiografie had nagelaten, hij hoefde deze
immers slechts bij te schaven, toe te lichten en zo nodig uit te breiden.
Mensen waren zelf hun beste biograaf, maar als zij zelf de pen niet
ter hand namen, kon dat het best worden geda an door iem an d die hen
goed gekend had. Een hechte persoonlijke band tussen de biograaf en
diens subject achtte men essentieel, relaties dus zoals die tussen Boswell
en Johnson, of tussen Eckermann en Goethe. Ontbrak zo'n intieme
relatie dan was een goede geschiedschrijving onmogelijk. Dat was althans de mening van Voltaire volgens wie het pure oplichting was te
pretenderen dat men het leven kon beschrijven van iemand die men
niet zelf gekend had.
Historici die zich rond 1800 zo bewust waren van het belang v an
teksten die we tegenwoordig egodocumenten noemen, hadden slechts
één probleem: het feit dat tot de zeventiende eeuw zo weinig kopstuk-
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ken autobiografische teksten hadden nagelaten. Maar dat weinige werd
hogelijk gewaardeerd, en historici zetten zich aan het editeren van wat
er was overgeleverd. Onder meer de eerste uitgave van het dagboek
van Samuel Pepys dateert uit de vroege negentiende eeuw.
Rond 1800 groeide niet alleen de historische interesse in egodocumenten, maar er kwam ook een wassende stroom memoires-literatuur
op gang. Maar juist deze enorme groei stemde historici kritisch, er was
veel kaf onder het koren. Niemand minder dan Ranke waarschuwde
zijn vakbroeders ervoor dat met name in Frankrijk veel memoires werden verminkt door uitgevers, werden geschreven door ghostwriters, of
zelfs geheel uit de duim waren gezogen. Typerend voor de groeiende
bezorgdheid in deze tijd is een nachtmerrie die de Engelse historicus
Macauley eens had: hij droomde dat zijn nicht het dagboek van Pepys
vervalst had. Van fundamentele aard was de kritiek op het genre dus
nog niet, alleen het onderscheid tussen vals en echt bezorgde de historicus zorgen.
Pas aan het eind van de negentiende eeuw dringt het tot enkele
historici door dat autobiografieën per definitie een vertekening geven,
doordat ze vaak een apologetisch karakter hebben en doordat bijna alle
auteurs bewust of onbewust de feiten geweld aandoen. Een Duits historicus spreekt van de 'romanhafte Elemente', die in alle autobiografieën
te vinden zijn. De inzichten van Freud over de werking van het menselijk geheugen voegden daar nog het nodige aan toe. De Engelse diplomatieke historicus Gooch velde in 1936 een definitief oordeel aan de
hand van een bespreking van memoires van onder meer Richelieu,
Frederik de Grote en Talleyrand tot en met Hitlers Mein Kampf. In al
deze teksten was de waarheid verdraaid door de auteurs of de tekstbewerkers, zo ze al niet geheel fictief waren. Meer recent, tenslotte, is er
het geval van Henrich Schliemann dat voor de nodige opschudding
zorgde. Niet alleen bleek de beroemde archeoloog zijn autobiografie
grotendeels verzonnen te hebben, zelfs zijn dagboeken bevatten passages die niet waar konden zijn. Bijvoorbeeld een ontmoeting met de
president van de Verenigde Staten op een dag dat deze in het buitenland
verbleef. Juist het feit dat een vakbroeder, die per definitie op zoek
had moeten zijn naar de waarheid, zijn eigen leven vervalste, was een
schok. Kortom, egodocumenten zijn geworden tot voor historici volstrekt onbruikbare bronnen. Het gevecht dat tussen historicus en autobiograaf k an ontstaan is prachtig beschreven in het tweede deel van
Angenies Brandenburgs biografie van Annie Romein-Verschoor. Net
als Schliemann had zij als historica in haar autobiografie een eerlijke
zoektocht naar de waarheid moeten ondernemen. Het lijkt er echter
meer op dat ze de uitdrukking v an haar echtgenoot, Jan Romein, in de
praktijk heeft willen brengen: de autobiograaf is de grootste vijand van
de biograaf (en v an de historicus in het algemeen, kan eraan worden
toegevoegd). Het is wel jammer dat alle a an dacht voor het al d an niet
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waarheidsgetrouwe karakter van egodocumenten het zicht belemmert
op andere, vaak meer interessante vragen, zoals die betreffende de
compositie van de tekst, de wijze van zelf-representatie van de auteur
en de literaire kwaliteiten.
Terwijl binnen de politieke geschiedschrijving het egodocument in
diskrediet was geraakt, verliep de waardering binnen de ideeëngeschiedenis anders. In Duitsland had aan het eind van de negentiende eeuw
Dilthey, de man van de 'Verstehende methode', gepleit voor het gebruik
v an autobiografisch materiaal. Dat werd in de praktijk gebracht door
zijn leerling Georg Misch. Voor Dilthey en Misch was de geschiedenis
vooral de voortschrijdende ontplooiing v an het individu. Juist in egodocumenten zou zich die ontplooiing goed laten traceren. Dat is de
grondgedachte v an het grote werk v an Misch, waara an hij meer d an
een halve eeuw gewerkt heeft, Geschichte derAutobiographie. Misch's werk
is het voorbeeld geweest voor veel an der ideeënhistorisch onderzoek,
waarbij opvalt dat het steeds weer dezelfde schrijvers zijn die onder de
loupe worden genomen. Net als bij politieke historici, bestaat er een
voorkeur voor 'grote m an nen', of beter 'grote denkers'. Er heeft zich
een c an on gevormd die slechts uit een paar dozijn namen bestaat, lopend
v an Augustinus via Rousseau, en enkele andere achttiende eeuwers
(zoals Gibbon, Franklin, Goethe) naar onze eigen tijd, met Sartre en
Leiris.
Op drie punten is de traditionele ideeënhistorische visie de laatste
jaren bekritiseerd. In de eerste plaats wordt het ontsta an v an de autobiografie en verwante genres altijd geplaatst binnen de opkomende burgerij ten tijde v an de Renaissance. Het verb an d is schijnbaar logisch:
juist de burgers, die zich hadden losgemaakt uit de standindeling, gingen zich vragen stellen omtrent hun identiteit, die minder vanzelfsprekend was dan die v an een edelman of boer. In sommige delen v an
Europa, bijvoorbeeld in Duitsl an d, lijkt de adel een zeker zo grote rol
in de ontwikkeling van het genre te hebben gehad. Een tweede punt
is het Eurocentrische karakter van de gebruikelijke voorstelling. Net
als 'het' individu zou 'het' egodocument een Europese uitvinding zijn.
De laatste jaren is men zich erv an bewust geworden dat onder meer in
Jap an en Korea al dagboeken en autobiografieën werden geschreven
toen men in Europa nog weinig meer dan kloosterkronieken produceerde. Ten derde blijkt er teveel nadruk te zijn gelegd op de dw an g
v an literaire tradities, waarbij eerst Augustus en later Rousseau model
zouden hebben gestaan voor talloze navolgers. In de praktijk is de
diversiteit v an teksten echter zeer groot, is er vaker sprake v an spontaniteit bij de auteurs, en van an dere invloeden, bijvoorbeeld orale verhaaltradities.
Er is een derde soort geschiedschrijving, één waarin het egodocument
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opnieuw gewaardeerd wordt: de moderne sociale geschiedenis en de
mentaliteitsgeschiedenis, die de afgelopen dertig jaar tot bloei zijn gekomen. Deze historici houden zich bezig met thema's als familieverhoudingen, gevoelens en seksualiteit. Bovendien zijn ze meer geïnteresseerd in gewone mensen dan in politieke kopstukken. Zij zijn vooral
op zoek naar egodocumenten van gewone mensen. En ze zijn niet zozeer
geïnteresseerd in het individu alswel in de sociale groep waarvoor hij
of zij representatief is. Er zijn inmiddels enkele voorbeeldige studies
met deze nieuwe aanpak verschenen. Baanbrekend was het boek uit
1970 van de Engelse antropoloog en historicus Alan Macfarlane op
basis van het dagboek van de Engelse zeventiende-eeuwse predikant
Ralph Josselin. De politieke, economische, sociale en mentale wereld
van diens gezin werden zorgvuldig gereconstrueerd. De passages die
Josselin wijdde aan het overlijden van enkele van zijn kinderen heeft
tot een verhit debat geleid met een andere historicus, Lawrence Stone.
Op basis van dezelfde notities meende Stone een bevestiging te vinden
voor de visie dat ouders in vroeg-modern Europa weinig liefde voor
hun kinderen koesterden, terwijl Macfarlane meende dat de aantekeningen van Josselin wel degelijk van compassie getuigen. Het lijkt een
onbeduidend detail, maar het betreft een essentiële kwestie binnen de
ontwikkeling van de familieverhouding in vroeg-modern Europa.
Element in elke discussie is de representativiteit van één enkel egodocument. Dat probleem hebben anderen proberen op te lossen door
meerdere teksten naast elkaar te leggen. Een voorbeeld van deze aanpak
leverde Linda Pollock die meer dan 500 dagboeken uit de zestiende tot
negentiende eeuw bestudeerde voor een analyse van de ouder-kind
relatie. Vergelijkbaar is een studie van David Vincent op basis van 142
autobiografieën van Engelse arbeiders uit de eerste helft van de negentiende eeuw, aan de hand waarvan hij thema's als kindertijd, liefde en
dood behandelt. Een recent Nederlands voorbeeld is Fred van Lieburgs
boek over het gereformeerde piëtisme in de achttiende eeuw, gebaseerd
op ruim twintig autobiografische bekeringsgeschiedenissen. Ook een
tekst zelf kan referentiepunten leveren, wanneer een autobiograaf zijn
eigen gedachten of handelen plaatst tegenover dat van zijn omgeving.
Het onderzoek van mentaliteitshistorici heeft een belangrijk nieuw
inzicht opgeleverd in de aard van egodocumenten van voor de achttiende eeuw. Ideeënhistorici hebben, zoals gezegd, altijd het individuele karakter van egodocumenten benadrukt, maar historici als Natalie
Davis en Peter Burke hebben erop gewezen dat dagboeken en autobiografieën vooral werden geschreven ten behoeve van de kinderen. Egodocumenten vormden een brug tussen generaties, ze moesten continuïteit garanderen. Ze werden dus eerder geschreven vanuit een - met de
middeleeuwen geassocieerd - familiebewustzijn, dan vanuit een modern individualiteitsgevoel. Mijn eigen onderzoek naar Nederlandse
egodocumenten bevestigt dit. Van de 150 auteurs die - tot begin negen108

tiende eeuw - expliciet een motief noemen, schreef meer dan de helft
voor kinderen en kleinkinderen, en niet voor zichzelf.
Kenmerkend voor het moderne sociaal-historisch onderzoek is de
laatste tijd de neiging de term egodocument in steeds ruimere zin te
gebruiken, en er bijvoorbeeld ook- verhoren van gevangen misdadigers
toe te rekenen. Eveneens een randgeval is de autobiografie die in feite
is geschreven door een 'ghostwriter'. Het fenomeen is al oud. De verhalen van Marco Polo werden niet door hemzelf, maar door een van zijn
medegevangen, aan wie hij ze verteld had, opgetekend. Een Nederlands
voorbeeld is de 'autobiografie' van Maria van Antwerpen, een achttiende-eeuwse vrouwelijke soldaat.
Samenvattend: binnen de dominante vorm van geschiedschrijving,
de traditionele politieke geschiedenis, is de waardering voor egodocumenten de afgelopen honderd jaar sterk afgenomen, binnen de ideeëngeschiedenis bleven deze teksten hun waarde behouden, terwijl de
mentaliteitsgeschiedenis het egodocument opnieuw ontdekt heeft.
Tot zover het aandeel van de historici. Het wordt tijd naar hun naaste
buren te kijken, de literatuurhistorici. Er zijn twee manieren waarop
in de literatuurgeschiedenis van egodocumenten gebruik wordt gemaakt. De eerste is als bron voor historische of biografische studies.
Dit gebruik van egodocumenten is in feite hetzelfde als dat door historici. Daar hoeft niets aan te worden toegevoegd. De tweede benadering
is die van egodocumenten als literaire teksten. Daarover wil ik het kort
hebben. Het opmerkelijke is dat de appreciatie door de literatuurwetenschap diametraal tegenovergesteld verliep aan die binnen de historische
wetenschap. In de negentiende eeuw werden autobiografieën en dagboeken beschouwd als uitsluitend bronnen van feitelijke informatie,
als non-fictie. Dus bestond er geen literaire belangstelling voor. Zoals
gezegd ontdekten historici rond 1900 dat egodocumenten per definitie
een literair karakter hebben, dat er fictionele aspecten aan zitten, de
'romanhafte Elemente'. Juist deze kenmerken, die historici zich deden
afkeren van deze teksten, gingen aantrekkingskracht uitoefenen op letterkundigen. Toch duurde het tot na het midden van onze eeuw voordat
er een serieuze belangstelling op gang kwam. Uit de jaren vijftig en
zestig dateren veel pleidooien deze teksten als volwaardige literaire
uitingen te beschouwen. Een invloedrijk artikel was bijvoorbeeld dat
van Stephen Shapiro met de programmatische titel 'The dark continent
of literature: autobiography', uit 1968. Inmiddels heeft de bestudering
van dat 'donkere continent', en dan vooral de autobiografie, binnen de
literatuurwetenschap een eigen plaats verworven. De aandacht is inmiddels verschoven, eerst werd veel geschreven over definitieproblemen, daarna over de ontwikkeling van genres, thema's, conventies, en
stijlfiguren, terwijl de aandacht nu meer uitgaat naar naar de autobiografie als representatie, of als literaire daad, en naar de relatie tussen auteur
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en lezer, het 'pacte autobiographique', zoals Philippe Lejeune het noemt.
Of iets een autobiografie is, hangt in laatste instantie af van het verwachtingpatroon van de lezer.
Globaal gezien is de waarderingsgeschiedenis binnen de hoofdstroom
van de historische wetenschap en de literatuurwetenschap dus tegengesteld. De kloof tussen beide is nu weer bijna even groot als in de
negentiende eeuw. Het is ook opmerkelijk hoe weinig communicatie
tussen beide studierichtingen plaatsvindt. De communicatie wordt ook
nog eens belemmerd door verregaande specialisaties naar genre (autobiografie, dagboek, reisjournaal enz.), naar tijdvak, en naar land, en
door barrières tussen taalgebieden.
Terwijl het dus al moeilijk is om als historicus met literaire belangstelling - of omgekeerd - het overzicht op dit vakgebied te houden, moeten
we ons er bovendien van bewust zijn, dat tal van andere wetenschappen
zich met egodocumenten bezighouden, elk met eigen onderzoektradities en resultaten: psychologie, pedagogie, antropologie, sociologie,
volkskunde, om de voornaamste te noemen. Binnen al deze wetenschappen vinden debatten plaats over de waarde van egodocumenten
als bron. De meningen zijn ook daar verdeeld, maar de discussies zelf
kunnen voor een (literatuur-)historicus leerzaam zijn.
Tot slot iets over de situatie in Nederland. Die is, ondanks alle aandacht
in het afgelopen jaar, verre van rooskleurig. Het is merkwaardig dat
Presser zelf zo weinig heeft gedaan met het door hem uitgevonden
begrip. Het bleef bij hem een woord mèt definitie, maar zonder context,
zonder theorie. In de titel van zijn afscheidsrede gaf hij aan welk gebruik
men ervan kon maken: 'kijken door het sleutelgat'. Het egodocument
dus als leverancier van anekdotes, een wel zeer beperkte functie. Eenzame uitzonderingen zijn de boeken van Spigt over de autobiografie
en van Kalf over het dagboek in Nederland. Maar dit blijven aanzetten,
en het is typerend dat het manuscript van een tweede boek van Kalff,
over de autobiografie, is zoekgeraakt. Het is de ironie van de geschiedenis: een boek over Nederlandse autobiografieën ondergaat het lot dat
zovele van deze autobiografieën zelf trof.
Het gebrek aan belangstelling hangt samen met de opvatting dat
Nederlanders nu eenmaal weinig over zichzelf hebben geschreven. De
vader van de moderne Nederlandse geschiedschrijving Robert Fruin
heeft zich er al in de vorige eeuw over beklaagd. Meer recent constateerde onder meer Hans Warren dat er in Nederland geen traditie bestaat
op gebied van de dagboekliteratuur. Op grond van mijn eigen onderzoek geloof ik niet dat deze constateringen terecht zijn. Er is wel degelijk
veel geschreven, maar met de resultaten daarvan is altijd slordig omgesprongen.
Tot op heden is de houding ten a an zien van egodocumenten geken110

merkt door gebrek aan interesse. Een recent voorbeeld vormen de wederwaardigheden van de autobiografie van Pieter Vreede, een van de
meest kleurrijke en radicale Bataafse revolutionairen van 1795. Een
voorbijganger vond het manuscript vijftien jaar geleden op de stoep
van de Leidse uitgeverij Brill, waar de zolder kennelijk was opgeruimd.
In 1990 werd de vondst getoond in het televisieprogramma 'Tussen
Kunst en Kitsch'. Deskundigen vertelden de nieuwe eigenaar dat zo'n
manuscript misschien wel aardig is, maar in Nederland geen geldelijke
waarde bezit. Er was geen enkele bibliotheek of archiefdienst die het
initiatief nam om het manuscript te verwerven. Wanneer iemand in
Parijs op straat de autobiografie van Robespierre vond, zou er, denk
ik, wel anders worden gereageerd. Een toevallig kijkend historicus
wist het manuscript met moeite te traceren, en dankzij zijn initiatief
zal het binnenkort worden uitgegeven. Dit keer liep het goed af, vaker
gaat het verkeerd. Er kan een lange lijst worden gemaakt van egodocumenten die - soms kortgeleden - gesignaleerd zijn, die opduiken in de
noten van artikelen of waarover een journalist ooit iets in een plaatselijke krant heeft geschreven, maar die inmiddels voorgoed van de aardbodem verdwenen lijken te zijn.
Toch is reden om met een positief geluid te eindigen. Het Centraal
Register voor Particuliere Archieven poogt al jaren particuliere archieven, inclusief egodocumenten, in kaart te brengen. Onlangs verscheen
een inventarisatie van alle Nederlandse egodocumenten (dagboeken,
autobiografieën en verwante teksten) uit de zestiende tot het begin van
de negentiende eeuw. Een deel met reisverslagen verschijnt komend
voorjaar. Beide uitgaven zijn één van de activiteiten van de Stichting
Egodocument, die werd opgericht ter bevordering van het onderzoek
naar dit soort teksten. Inmiddels is er ook een inventarisatie van Friese
egodocumenten van de zestiende eeuw tot 1940 verschenen, verzorgd
door de Fryske Akademy. De uitgeverij Verloren is een reeks Egodocumenten begonnen, waarin teksten worden uitgegeven. Er zijn drie delen
verschenen, en het Prins Bernhard Fonds heeft een subsidie verleend
aan de publikatie van nog eens twaalf egodocumenten uit de zeventiende tot vroege negentiende eeuw. Het zijn evenzovele tekenen van
een groeiende belangstelling, net als de huidige boekenweek, die, naar
ik hoop, meer mensen zal overtuigen van de waarde van egodocumenten.
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Rijs is ons broot, ende waeter
is onsen dranck
Reisverslag van een VOC-soldaat'
BERT PAASMAN

Het handschrift
'Rijs is ons broot, ende water is onsen dranck', zo luidt de klacht van
een Compagniessoldaat over het eten en drinken dat hij in Oost-Indië
dagelijks voorgeschoteld krijgt. Hij kan dan ook niemand aanraden om
in een lage rang dienst te nemen bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Alleen hoge functionarissen, zoals officieren, kooplieden en
assistenten, hebben het goed in Compagniesdienst, maar de gewone
matroos en de gewone soldaat worden er minder gewaardeerd dan
honden en naven ant behandeld. Mocht iemand overwegen om naar
Oost-Indië te varen, dan moet hij eerst maar eens dit reisverslag lezen,
aldus de auteur Reynier Adriaensen.
Het is duidelijk dat zijn reisjournaal als waarschuwing bedoeld is en
geschreven om gepubliceerd te worden. Waarom publikatie niet heeft
plaats gevonden is niet bekend, het journaal is zeker niet minder interessant of minder spannend d an de vele wèl uitgegeven reisteksten. Literatuurhistorici, maritieme en koloniale historici treffen in deze tekst een
keur van verbazingwekkende bijzonderheden aan over het leven aan
boord v an een Oostindiëvaarder en over het leven in Oost-Indië zelf:
stormen en windstiltes, zeeroverij, messentrekkerij en muiterij, sodomie en travestie, kometeninslag en brand, ontmoetingen met wilden
en met rebellen, met haaien, walvissen, leeuwen en slangen, gevallen
van amok, een Chinese begrafenis, en oorlogen met vele veldslagen,
doden en gewonden.
Het h an dschrift bevindt zich in het Nederlands Scheepvaartmuseum
te Amsterdam; het is in 1956 aangekocht. Over eerdere lotgevallen
ervan is mij nog niets bekend. Ook over de auteur weten we weinig.
De rooms-katholieke Reynier Adriaensen was volgens de monsterrol
afkomstig uit Antwerpen.' Hij nam in 1681 voor de Kamer Amsterdam
dienst als soldaat op het 'Huis te Merwede', een Oostindiëvaarder v an
het type 'pinas'. Een oom, Willem Adriaensen, die in Amsterdam
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Achterblad van het handschrift van Reynier Adriaensen.
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woonde, heeft hem kennelijk van geld of uitrusting voorzien, want aan
hem werd gedurende enige tijd Reyniers gage uitbetaald. Zijn diensttijd
duurde tot en met 1689 en het verslag lijkt kort na thuiskomst geschreven te zijn: circa 1690. Het h an dschrift vertoont nauwelijks doorhalingen, wat erop kan wijzen dat het geen kladversie, maar de voor publikatie bestemde kopij was. Het verslag eindigt met de mededeling dat de
terugreis van Indië naar Amsterdam voor de 'curieuse liefhebbers' in
een tweede deel verhaald zal worden. 4 Dit tweede deel is tot nu toe
niet teruggevonden en het is dus niet met zekerheid te zeggen of Reynier
het daadwerkelijk geschreven heeft.

De reis
Het retrospectief vertelde reisverslag begint met Reyniers vlucht uit
Londen tijdens de godsdiensttwisten in 1679. Bij de overtocht naar het
vasteland vergaat vervolgens zijn schip. Aldus begint een reeks spannende avonturen met gewelddadigheden en rampen - aantrekkelijk
om te lezen, voor thuisblijvers.
In Amsterdam neemt hij dienst bij de VOC. Zijn reis heeft een verrassend begin. Als de trommel slaat (volgens Reynier op 14 januari 1680)
en de Compagniessoldaten zich verzamelen moeten, vertrekken ze niet
met kleine scheepjes naar de grote schepen die meestal voor de rede
van Texel liggen, maar ze gaan, onder grote belangstelling voor zo'n
ongewoon schouwspel, te voet v an Amsterdam naar Zandvoort. 5 Daar
worden de 700 soldaten in de kerk opgesloten om weglopen te voorkomen. Ze blijven daar een week; vanwege de winterkoude slopen zij
kerkbanken en stoelen en een stuk van de preekstoel om een vuur te
maken. De schade die dit veroorzaakt, wordt naderhand in Batavia
hoofdelijk omgeslagen en v an de gage afgetrokken. Tenslotte worden
ze van het Zandvoortse strand naar de rede van Vlissingen gevaren,
waar ze geplaatst worden op het 'Huis te Merwede' en de 'Macasser'
(door Reynier Adriaensen consequent als het 'Huis te Merwe' en de
'Mascaster' genoemd). Pas als de oostenwind gaat waaien, kunnen ze
het vaderland verlaten.
Tussen de Canarische en de Kaapverdische eilanden vindt een hevige
strijd plaats met 'Turcken', dat wil zeggen Noordafrikaanse zeerovers.'
De kapitein, die ervaring heeft met kapers, voert zijn manschappen met
ontblote sabel naar de overwinning. Tijdens het vier uur durende gevecht, dat vele doden en gewonden kost, is het vrij br andewijn drinken.
Het Kaapverdische eiland Sao Tiago wordt aangedaan om opgelopen
averij te herstellen.' Reynier bezoekt er een Portugees Jezuïetenklooster
dat hem als het ware asiel aanbiedt - waarvoor hij bedankt. Bij een
excursie naar de vulkaan verliest hij een van zijn maten, voor wie hij
in het klooster een requiem-mis laat opdragen.
Van de vele bijzondere voorvallen op de heenreis zal ik er slechts
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enkele bespreken: de sodomie, de travestie en de ontmoeting met wilden.
Na het passeren van de evenaar worden twee mannen op heterdaad
betrapt bij het plegen van sodomie: een oudere Italiaan en een jonge
Nederlandse tamboer. Reynier pleit voor de Scheepsraad voor de vijftienjarige jongen, eigenlijk nog een kind; deze had voordien een reis
naar Moskou gemaakt en daar zou sodomie heel gewoon zijn - hij zou
zich daarom van geen kwaad bewust zijn geweest. Maar op een desbetreffende vraag van de Scheepsraad antwoordt de tamboer dat hij wist
wat hij deed. Dan is de doodstraf onvermijdelijk. De gruwelijke voltrekking van het vonnis geef ik u in de woorden van Reynier Adriaensen
weer:
wierden alle beijden voor den grooten mast gebrocht daer hun
sententie wiert voorgelesen, dit gedaen sijnde wiert het gebedt
gedaen, wij hadden op ons schip eenen heusen predicant die
den Italiaen wat wouden voorlesen, dan [hij] en woude naer
hem niet hooren, maer versocht aen den cappiteijn om van
eenige van het scheepsvolck de welck rooms catolick waeren
om een gebedt ouer hem te mogen lesen, het welck den cappiteijn toeliet, soo dat wij die catolick waeren de litanie van onse
Lieue Vrouwe ende den profundis leesden ouer den patient,
hij bethoonde groot berouw, ende seijde dat hij de doot al ouer
lanck hadde verdient, hier op den sack daer sij in moesten
wierden aen malcanderen gebonden ende gongen inden sack
staen naer dat sij hadden adieu genomen, men gaft hun inden
sack ouer de hondert pont ijser omdat sij te gouwer souden
sincken, hier op wort den sack bouen hun hooft toegebonden,
ende wierden op twee plancken [...] geleijt, ende men spelde
een twee drij in Goedts naeme ende in zee gesmeten [fo. 14v
en 15r].
Deze gebruikelijke straf voor sodomie aan boord 8 wordt door Reynier
aldus tamelijk laconiek beschreven.
De ontdekking van een vrouw in manskleren brengt enkele dagen
later opnieuw opwinding teweeg; het gaat om een Amsterdamse apothekersdochter die haar geliefde achterna reist met wie ze van haar
ouders niet trouwen mocht. Uit pure w anhoop was hij naar de Oost
gegaan (een niet ongebruikelijke reismotivatie) en zij wil zich alsnog
bij hem voegen. De kapitein beh an delt haar goed, maar ze mag niet
onder het scheepsvolk komen. In Kaap de Goede Hoop wordt ze niet
naar het vaderl and teruggestuurd, zoals dikwijls na ontdekking gebeurde,9 ze reist mee naar Batavia en verneemt daar dat haar geliefde enige
tijd tevoren gestorven is - hetgeen Reynier met weinig compassie meedeelt.
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Tijdens het verblijf op de Kaap beklimt Reynier, zoals velen voor en
na hem, de Tafelberg, en neemt hij deel aan een grootscheepse leeuwenjacht. De 'wilden' die hij er ontmoet en even uitvoerig als stereotiep
beschrijft,'° zijn Hottentotten. Behalve op koeie- en schapevlees zouden
zij dol op vlees van witte mensen zijn, men moet zich dan ook niet in
z'n eentje onder hen begeven, aldus Reynier. Zij tooien zich met stinkende darmen en vereren de zon en de maan als goden. Het zijn echter
aantrekkelijke handelspartners, want ze ruilen vee voor een portie
tabak. Bij het melken van een koe blazen zij het dier in zijn achterwerk,
waarop het de melk laat lopen. Aan de leeuwenjacht die Reynier meemaakt, doen deze wilden mee als drijvers. Het feit dat bij de jacht
behalve negen leeuwen ook vijftien wilden de dood vinden, noemt hij
een voor hen 'kwalijke a fl oop'. Niettemin had hij deze jacht voor geen
geld willen missen.
Na nog enkele spannende incidenten (storm, inslag van een komeet,
brand, executies wegens samenzwering tot muiterij en verorbering van
enkele zwemmende bemanningsleden door een haai) komt het schip
tien maanden na vertrek bij de Archipel aan. Men gaat eerst op een
eilandje voor de Sumatraanse kust" aan land om buskruit te laden, de
eigen voorraad was tijdens de brand overboord gezet. Reynier schetst
de mijnbouw op dit eiland: in een goudmijn werken behalve gewone
Indianen (zoals hij de inheemse bevolking noemt) geheimzinnige dwergen die slechts met elkaar communiceren in gebarentaal.
Voor de kust van Bantam drijft de bemanning handel met de Javanen
aldaar. Er wordt een bode naar Batavia gezonden om de nadering van
het 'Huis te Merwede' te melden. De Raad van Indië is blij met het
bericht, want het zusterschip de 'Macasser' had Reyniers schip als
vermist opgegeven.
Bij hun aankomst in Batavia (op 3 januari 1681) worden ze door de
gouverneur-generaal op het Kasteel welkom geheten; zij zullen wat
extra's ontvangen na zo'n zware en lange reis (van nagenoeg twaalf
maanden). Alleen de handlangers van de muiters hebben minder reden
tot vreugde: zij gaan zes jaar aan de ketting en moeten slavenarbeid
verrichten.

Batavia
Reynier Adriaensens beschrijving van Batavia gaat niet zozeer over de
aanleg van de stad en de bijzondere grachten en gebouwen,' 2 maar over
de gedragingen van sommige bevolkingsgroepen: de zeden en gewoonten van de Chinezen, 13 de ongezonde leefwijze van vele Hollanders en
de uitbarstingen van amok onder de inheemse bevolking.
De Chinezen worden zeer positief beschreven, zowel om hun handelspraktijken als om hun technisch en artistiek kunnen. 14 Door zijn eurocentrische visie ontkomt Reynier niet aan een negatieve beoordeling
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van hun godsdienst. Ze vereren namelijk de duivel, want, aldus zou
hun redenering zijn, God is uit zichzelf al goed, maar de duivel moet
je te vriend houden. Hij vindt hun ceremoniën belachelijk: het voedsel
offeren, toneelspelen en worstelen ter ere van de duivel. Wanneer hij
in een Chinese tempel weigert een soort wierook te branden voor 'de
afgod', wordt hij verjaagd en door verscheurende honden nagezeten.
Tenslotte beschrijft hij de pracht en praal van een Chinese begrafenis.
Zijn ervaringen met gevallen van amok in de stad hebben indruk
gemaakt. Vooral onder de Macassaren aldaar komt het veel voor. Volgens Reynier is de oorzaak voornamelijk jaloezie: wanneer zij hun
vrouw van ontrouw verdenken, doden zij haar en de kinderen en
vervolgens iedereen die ze op straat tegen het lijf lopen. Reynier ontkomt zelf ternauwernood aan de dood en een maat wordt omgebracht
bij een amok-geval dat aan maar liefst achttien mensen het leven kost.
Ook heeft hij met enkele maten een amok-maker gedood die bezig was
een slachting onder zijn huisgezin aan te richten. Opvallend is dat
Reynier in afwijking van andere reisbeschrijvers met geen woord rept
over het gebruik van opium als oorzaak van amok."
De meeste voortijdige sterfgevallen onder Europeanen in Batavia zijn
volgens Reynier het gevolg van een verkeerde leefwijze - waartoe gewone Compagniesdienaren vrijwel gedwongen worden. Het voedsel
van matrozen en soldaten is ronduit slecht. Zij krijgen geen brood en
wijn of bier, zoals in Europa, maar rijst en water. De rest moeten ze
zelf kopen, maar bier en wijn zijn voor de gewone man niet te betalen.
Van het verstrekte water wordt men spoedig ziek, evenals van de goedkope vruchten die ze eten. Drinkt men daarbij teveel furie (of palmwijn),
dan is buikloop onvermijdelijk, die meestal niet meer te stoppen is en
tot de dood leidt. Nederlanders drinken ook te veel arak (rijstbrandewijn), waardoor ze overdag dronken zijn en 's nachts in de open lucht
in slaap vallen en door de overvloedige dauw en vulkanische dampen
die dan in de stad hangen, ziek worden. Reynier rept niet over de
gevolgen van de prostitutie. Seksualiteit lijkt in Indië geen rol te spelen!
16

Soldaat in Indië
Meer dan de helft van het reisverslag wordt ingenomen door de gedetailleerde beschrijving van de Javaanse oorlogen in de jaren 1682-1688,
zowel rondom Bantam (Banten) als rondom Kartasoera (Surakarta). Dat
hoeft ons natuurlijk niet te verbazen omdat Reynier Adriaensen beroepsmilitair is. Wat meteen in het oog springt is hoe afschuwelijk het
bestaan van zo'n Compagniessoldaat was. Hij werd voortdurend van
brandhaard naar brandhaard versleept, was slecht gekleed en ongeschoeid. Hij werd slecht gevoed en eenmaal in het binnenland was
bevoorrading bijna niet mogelijk. De medische verzorging was onvol118

doende. Krijgsgevangenen werden niet of nauwelijks gemaakt, wie
verloor werd afgemaakt. Hij stond aldus dagelijks oog in oog , met de
dood." Vooral nieuwelingen hadden het zwaar te verduren; de Compagnie heeft volgens Reynier liever één soldaat met Indische ervaring dan
zes nieuwkomers. Veel slechter nog is de inheemse Compagniessoldaat
er aan toe. Deze is veel minder goed bewapend en moet gewoonlijk
als eerste de vijand te lijf; pas daarna volgen de Europeanen met geweer
en geschut. Het aantal slachtoffers onder hen is altijd een veelvoud van
dat der Europeanen. Reynier schrijft nadat bij een aanval zestien Nederlandse en enkele honderden inheemse militairen omgekomen zijn, dat
hij meer spijt voelt over die zestien dan hij over duizend Indianen zou
hebben. Dit zal hun positie in het Compagniesleger wel adequaat illustreren - vrees ik.'$
De oorlog ontstond eigenlijk als opvolgingsoorlog in het sultanaat
Bantam. 19 De oude vorst, Abdoel Fatah sultan Ageng, vijand van de
Compagnie, was, niet zonder spanningen, opgevolgd door zijn oudste
zoon Abdoel Kahar sultan Hadji, die toenadering tot de Nederlanders
zocht. Een andere zoon, pangeran Poerbaja, had zelf aspiraties als troonopvolger. Een aantal hovelingen van de oude sultan zag hun macht
slinken. De koloniale aartsvijanden, de Engelsen, die vreesden hun
gunstige handelspositie in de peperhaven Bantam te verliezen, zetten
de oude vorst en diens aanhang op tegen de jonge vorst. In de burgeroorlog die volgt, grijpt de Compagnie pas in als sultan Hadji dreigt ten
onder te gaan en dus bereid is zeer grote concessies te doen aan de
Compagnie. Interventie op verzoek, heet dat. Gouverneur-generaal
Speelman stuurt schepen met soldaten om de jonge sultan te ontzetten.
Onder hen is Reynier Adriaensen. Hij doorziet het VOC-beleid
verdraaid goed; hij schrijft:
Alhier sagh men den grooten gewensten dach aen commen daer
de nederlanders ofte hollanders soo lange hadden naer getracht
ouer de veertich Iaeren om te mogen hebben eenen oorlogh
tegen het Coninckrijck v an Bantem, op hope van hun selue daer
in te dringen, ende met eenen hun selue meester te maecken
van het selue, want aldaer de hollanders maer den vinger en
conden crijgen, soo cregen sij daer de heele handt, ende noch
niet genoech sijnde, en hielden niet op, ofte hebben het heel
landt van Iave in gecregen tot spijt vande Engelschen die daer
moesten opstaen ende verhuijsen [fo. 53r].
De aanvoerders, majoor Isaac St. Martin en majoor Francois Tack, herstellen de macht van de jonge sultan en de Compagnie krijgt onder
meer het begeerde monopolie in de peperhandel. Bantam is vanaf 1684
geheel onderworpen aan de Compagnie. 2° Met de Lampongers, die aan
de zijde van de oude sult an hadden gestreden, wordt hardh an dig afgere119
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De slag om Bantam (uit: Frikius e.a. 1694).
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kend op hun eigen territorium in Sumatra. Het oorlogsterrein verplaatst
zich daarna naar Midden-Java, naar Kartasoera, het hof van de soesoehoenan van Mataram, Amangkoerat II, waar de Balinese rebel Soerapati
de Compagnie een gevoelige slag toebrengt door majoor Francois Tack
en enkele andere prominenten te doden.
Reynier beschrijft het verloop van de bloedige krijgsverrichtingen
nauwkeurig. Hij vermeldt technische details over strategieën en bewapening; soms een (voor ons) komisch detail: hoe bij de aanval op Bantam
de vrijburgers uit Batavia op kleine bootjes kwamen toekijken, waarbij
eten en drinken verkocht werd. Hij geeft zijn eigen versie van een
befaamd historisch incident waarbij de genoemde Balinese luitenant
Soerapati zodanig door Nederlanders beledigd werd, dat hij een gezworen vijand van de Compagnie werd en, zoals gezegd, naderhand majoor
Tack doodde. 21 Tenslotte beschrijft hij nog een militair uitstapje naar
de Straat van Hormuz waar de Compagnie het eiland Kismis (Kischm)
moet bevrijden uit handen van de Moren.
Betekenis van het journaal
Er zijn mij slechts enkele reisteksten bekend die uitvoerig verslag doen
van de Javaanse oorlogen uit de periode 1680-1690: Christoph Frikius
gaat in zijn Aenmerckelycke reysen (1694) uitvoerig in op de Bantamoorlog en Nicolaas de Graaff in zijn Reisen (1701) op de strijd bij Kartasoera.22 Reynier Adriaensens journaal zou dus een belangrijke bron
kunnen zijn. Of dat ook werkelijk het geval is, zal verder historisch
onderzoek moeten uitwijzen. In grote lijnen is het verslag in overeenstemming met de contemporaine beschrijving van ds. Francois Valentijn
in zijn Oud- en nieuw Oost-Indien (pas gepubliceerd in 1724-1726).23 Valentijn heeft zelf de documenten ingezien en getuigen gesproken.
Reynier zal als gewoon soldaat en deelnemer aan chaotische gevechtshandelingen geen inzicht gehad hebben in exacte feiten, namen van
mede- en tegenstanders, aantallen van betrokken manschappen en van
doden en gewonden. Zijn schattingen hiervan lijken buiten proportie.
Eigennamen zijn verhaspeld, personen en gebeurtenissen soms verwisseld. Reynier zal veel 'van horen zeggen' hebben opgeschreven en
dus met de nodige vertekeningen van de werkelijkheid. Maar zijn beschrijvingen van het soldatenleven en van de oorlogssfeer hoeven er
niet minder waar om te zijn. En zijn sceptische visie op de Nederlandse
expansie in de Oost hoeft mijns inziens na drie eeuwen nog niet op de
helling.
Het verslag van de zeereis bevat eveneens voorvallen die door de
bronnen niet bevestigd want niet vermeld worden. En de reisdata kloppen niet: het 'Huis te Merwede' vertrok niet in 1680 maar in 1681 en
het arriveerde op andere data aan de Kaap en in Batavia. 24 De 'Macasser'
kwam daar niet eerder, maar twee maanden later aan. 25 Ook de route121

beschrijving bevat soms evidente vergissingen. Heeft de grote afstand
in tijd tussen beleven en beschrijven zijn geheugen parten gespeeld?
Wat dan te denken van de vermeldingen van zeeroverij, sodomie, travestie, brand, muiterij etc.? Uit andere teksten en archiefbronnen is evenwel bekend dat zulke incidenten niet ongewoon waren in de zeventiende eeuw. Heeft Reynier ze zelf meegemaakt, of van anderen
overgenomen om de lezers, die ook toen al belust waren op sensatie,
te behagen? Ingevoegde anekdotes over het doden van een monsterlijk
mensenetend serpent, het nuttigen van rhinocerosvlees en dergelijke
'romanhafte Elemente', kunnen eveneens in dienst hebben gestaan van
de toenmalige populair-literaire smaak.
De tijdgenoot heeft echter de tekst niet te lezen gekregen, pas driehonderd jaar later zorgt dit verslag alsnog voor bedenkelijk leesgenot. Reyfliers waarschuwing om niet onbezonnen naar Indië te gaan, komt voor
velen onherstelbaar te laat, maar voor Nederlandse en Indonesische
historici (en zeker ook voor literatuurhistorici) biedt dit verslag waardevolle informatie over de mentaliteit van die goede oude tijd toen Indonesië nog geen aangenaam vakantieland, maar een grimmige kolonie-inwording was, waar men dagelijks oog in oog stond met de dood - en
bovendien rijst te eten kreeg in plaats van brood, en water te drinken
in plaats van wijn.
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Noten
1 Een eerste verkenning van het manuscript van Reynier Adriaensen maakte
ik in 1990 met een studentenwerkgroep aan het Instituut voor Neerlandistiek (UvA) te Amsterdam. Deelnemers waren: Kiki Hannema, Marlies Hoff,
Sylvia Lont, Renske Pesman, Frank van Praag, Ludian Schaling en Ida
Schuurman.
2 Sign. A IV-2, no. 122. Het werd gekocht bij de fa. B.M. Israel te Amsterdam.
In 1992 werd het handschrift gerestaureerd. Het is gebonden in een leren
band. Na het titelblad volgen de inhoudsopgave op folio 1r, de voorrede
op fo. lv en de tekst op fo. 3r-100; fo. 101-106r zijn blanco; op fo. 106v
staan de initialen R.A., enige ornamenten en de tekst: Ad Maiorem Dei Gloriam.
3 Huis te Merwede, Monsterrol 1681, p. 289. Algemeen Rijksarchief Den
Haag, Archieven VOC inv.nr. 5294.
4 Reynier deelt mee te zullen schrijven over zijn ervaringen in andere landen,
over eilanden, godsdiensten, afgoderij en over zijn gelukkige thuiskomst
(fo. 99v).
5 Een dergelijke voettocht heb ik nog niet elders aangetroffen. Ook De Hullu
1980 en Van Gelder/Wagenaar 1988 spreken er niet over.
6 Zie over deze Barbarijse zeerovers Clissold 1979, De Hullu 1980, 62-63 en
Prud'homme van Reine/Van der Oest 1991, 46-51.
7 De beschrijving van het eiland is kennelijk op Reyniers eigen ervaringen
en waarnemingen gebaseerd en niet ontleend aan andere reisbeschrijvingen, zoals dikwijls gebeurde.
8 Aerts 1987/1988. Zie ook De Hullu 1980, 107.
9 Dekker/Van de Pol 1989; De Hullu 1980, 111-112.
10 Over de taal laat hij zich niet uit. Zie over het beeld van de Hottentotten:
Verheus 1989 en Nederveen Pieterse 1990, 35, 40, 41, 42, 102, 103, 104,
180, 181.
11 Reynier noemt het eiland Pollesincken, waarschijnlijk Poele Tsjinko (thans
Pulau Cinko) ter hoogte van Painan.
12 Vele reizigers beschrijven de schoonheid van straten, grachten en gebouwen. Zie: Sol/Zuiderweg 1988.
13 Zie over de Chinezen in Batavia: Blussé 1986.
14 Alleen perspectivisch tekenen en schilderen kunnen ze volgens Reynier
niet, maar eens zullen ze dat ook wel leren (fo. 40v en 41r). Een fraai
voorbeeld van een Westers perspectief!
15 Over de geschiedenis van de opium in Oost-Indië: Vanvugt 1985.
16 Zijn journaal is kennelijk geen 'journal intime'. Met name in de liedjes
over Oost-Indië wordt de seksualiteit uitbundig bezongen, hoewel er ook
waarschuwingen zijn (zie Paasman 1991). Matrozen en soldaten zijn aangewezen op prostitutie en ongeregelde relaties met Aziatische en Euraziatische vrouwen.
17 Over de situatie en positie van de VOC-soldaat: De Iongh 1950.
18 Fo. 65v. Reynier heeft wel respect voor bepaalde dappere inheemse militairen: hij noemt o.a. de kaptein der Maleiers Abdul Bagus en de kaptein
der Ambonezen Maniepa Sanweroe (ook kaptein Jonckers genoemd). Voor
de latere tegenstander, de Balinese luitenant Soerapati, heeft hij ook ontzag.
123

19 Zie over het verloop en de betekenis van de Bantamse oorlog en over de
samenhang met andere VOC-operaties: Stapel 1930, 112-123, 125-126;
Stapel e.a. 1938-1940, dl. 3, 413-420, 430-439; Ricklefs 1981, 66-80.
20 De Friese edelman Onno Zwier van Haren gebruikte de stof van de Bantamoorlog in zijn classicistische tragedie Agon, Sulthan van Bantam (1769). Over
de oorlog rond Bantam en het treffen bij Kartasoera wijdt hij uit in zijn
beschrijving van Het leven van Joannes Camphuis (Van Vloten ed. 1874, 291293, 296-300).
Zijn achterkleinzoon C.S.W. van Hogendorp gebruikte naderhand deze stof
in zijn novelle 'Helena' (zie Van Hogendorp 1838).
21 Soerapati werd tegenstander van de Compagnie na beledigd te zijn door
vaandrig Kuffeler. Kuffeler zou hem een kaakslag gegeven hebben nadat
de overgave van de pangeran Poerbaja (jongere broer van sultan Hadji die
de zijde van zijn vader gekozen had) mislukt was. Reynier, die het fijne
van de zaak niet wist, deelt mee dat de Nederlanders Soerapati beledigd
hadden door de oude sultan zelf, die zich overgegeven zou hebben aan
Soerapati omdat hij de Nederlanders die eer niet gunde, van hem over te
nemen ten einde hem naar Batavia te brengen (fo. 82r, 85r-86v).
Majoor Tack werd volgens Reynier in Kartasoera niet geholpen door
Amangkoerat II, omdat hij ooit de soesoehoenan beledigd had door diens
kroon op zijn eigen hoofd te plaatsen. Over het hoe van deze belediging
wordt door de geschiedschrijvers verschillend geoordeeld, maar in één
ding stemmen zij overeen, namelijk dat Tack de soesoehoenan diep beledigd had (fo. 97v). Zie over de dood van F. Tack: De Graaf 1935 en De
Iongh 1950, 73-74. De scheepschirurgijn Nicolaas de Graaff, die overigens
geen getuige was van de dood van Tack, heeft dit treffen beschreven in
zijn Reisen (1701) en een gravure opgenomen over het voorgevallene te
Kartasoera (gedateerd op 8 jan. 1686 in plaats van 8 febr. 1686). Zie De
Graaff 1976, t.o. p. 198 en Barend-van Haeften 1992, 55, 102.
22 Frikius/Hesse/Schweitzer 1694, 36-80; De Graaff 1976, 195-204. Ook in
het reisverslag van Elias Hesse wordt enige aandacht aan de Bantamse
zaak geschonken (Frikius/Hesse/Schweitzer 1694, 266-267 en 284-288).
23 Valentijn 1862, dl. 3, 386-407, 491-509.
24 Volgens de gegevens van Dutch-Asiatic shipping vertrok het 'Huis te Merwede' op 1 febr. 1681; op 10 mei 1681 bereikt het schip de Kaap, vanwaar
het op 22 mei vertrekt; de aankomst in Batavia is op 17 juli 1681. De
reisduur bedraagt dus geen twaalf maanden, maar slechts 51/2 maand. Het
totaal aantal sterfgevallen op de heenreis bedraagt 32. Zie: De Bruijn/
Gaastra/Schoffer 1979-1987, dl. 2, 204-205.
25 De 'Macasser' arriveert pas op 12 sept. 1681 te Batavia (De Bruijn/Gaastra/
Schoffer 1979-1987, dl. 2, 202-203). De 'Macasser' zal het 'Huis te Merwede'
dus niet als vermist opgegeven hebben, zoals Reynier meedeelt. De vermenging van fictie en realiteit blijkt onder meer uit het feit dat er wel
degelijk een brief verzonden is van Bantam naar Batavia om de komst van
het 'Huis te Merwede' aan te kondigen: dit blijkt uit het Dagh-register van
het Kasteel; de brief bevat een overzicht van geld en goederen aanwezig
op het schip, alsmede andere bijzonderheden (Van der Chijs/De Haan eds.
1887-1928), [dl. 20 (over 1681)], 421-423).
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Reizend door West-Java
Een dagboek van de landschapschilder A.A.J. Payen

(1792-1853)
MARIE-ODETTE SCALLIET

Buitenzorg, t er juillet 1818
Il s'est passé dix mois depuis l'époque ou je descendis pour la première fois le sol
de Java. 'De drie of vier eerste maanden heb ik gebruikt om tekeningen

te maken van Buitenzorg of Sans-Souci, Bogor in het Maleis. In de
volgende zeven maanden heb ik nog enkele olieverfstudies gemaakt
en mijn eerste drie schilderijen.' Zo schetst Antoine Payen in het kort
- en in het Frans - zijn bezigheden sinds het begin van zijn verblijf op
Buitenzorg.
Bij zijn aankomst in Batavia op 7 september 1817 wordt Payen op
Buitenzorg uitgenodigd. Zodra gouverneur-generaal Van der Capellen
van een inspectiereis teruggekeerd is wordt Payen daar aan hem voorgesteld. De ontmoeting tussen de twee heren kon niet onder een gelukkiger gesternte plaats vinden. Wanneer hij in juli 1818 in zijn dagboek
het begin van zijn verblijf weer voor de geest haalt, schrijft hij: 'Dank
zij mijn brieven en mijn olieverfstudies werd ik zeer wel ontvangen.
Kort daarna gaf de gouverneur-generaal mij een tractement van 400
roepies per maand, hetgeen ik als een grote aanmoediging ervoer. Hij
bood mij een prachtig appartement in het paleis a an. Hij noodde mij
als vaste gast aan tafel en heeft zich tot nu toe zo grootmoedig getoond
dat ik zeer gelukkig zou moeten zijn ware het niet dat mijn dierbare
vriendin zo ver van mij verwijderd is. Ja, Pauline, jij alleen ontbreekt
aan mijn geluk.' Het lijkt een geloofsbelijdenis v an een jonge man van
zesentwintig, die intens tevreden is met zijn leven als gouvernementsschilder. Maar het brengt ook Payen zijn verloofde Pauline Thibau
levendig voor de geest. Hij heeft haar vorig jaar in hun beider geboortestad Brussel moeten achterlaten en zij zal daar jaren wachten op zijn
terugkeer.
Het is inderdaad Brussel waar Antoine Auguste Joseph Payen op 12 november 1792 het levenslicht zag. Niets kon toen de oosterse odyssee
doen vermoeden die deze jonge Belg zou ondernemen. Hij was de eerste
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van zijn familie die een kolonie zou betreden. Zowel zijn vader Auguste
als zijn oom Antoine, afkomstig uit Doornik, hadden zich als architect
in Brussel gevestigd. Zijn familie van moederszijde telde verschillende
schilders. En zo zou de jonge Payen de familietraditie van twee kanten
in zich verenigen: die van schilder en die van architect. Geboren op
een breekpunt in de geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden
groeide hij op in een land dat grote politieke, sociaal-economische en
culturele veranderingen onderging, een land dat spoedig door de alomtegenwoordige persoon van Napoleon beheerst zou worden. Hij kreeg
zijn sterk door Frankrijk beïnvloede opleiding achtereenvolgens als
architect aan de Academie van Doornik en als schilder in het atelier
van de landschapschilder Henri van Assche in Brussel. In 1813 won
hij een aanmoedigingsmedaille voor zijn architectuurcompositie bij de
Salon van Gent en in 1815 een prijs voor zijn landschapschilderij bij
de Salon van Brussel. Deze laatste onderscheiding zou bepalend zijn
voor de onverwachte wending die het leven van Payen zou nemen, een
wending die nauw samenhangt met de koloniale geschiedenis van de
verenigde Nederlanden. Als de mogelijkheid van een carrière als landschapschilder in dienst van het Rijk binnen bereik van Payen komt,
laat hij deze kans niet liggen.
In 1815 werd professor C.G.C. Reinwardt aangesteld als 'Directeur
tot de zaken van landbouw, kunsten en wetenschappen op Java en
naburige eilanden' en daarbij onder meer door koning Willem I belast
met het bevorderen v an wetenschappelijk onderzoek 'om het heugelijk
tijdstip der herleving van den Nederlandsche naam merkwaardig te
maken'. Reinwardt werd bijgesta an door een aantal ambtenaren van
zijn departement. In een tijd waarin de fotografie nog niet bestond,
was de beschikbaarheid van een tekenaar die allerh an de zaken naar
de natuur kon weergeven onmisbaar. Wel twee tekenaars werden bij
het departement aangesteld, te weten Adrianus Johannes Bik en zijn
jongere broer Jannes Theodoor. Daarenboven was de Koning van mening dat ook een l an dschapschilder naar Oost-Indië zou moeten worden
uitgezonden om schilderijen te vervaardigen die, tentoongesteld in de
Nederlanden, het publiek in staat zouden stellen de natuur van deze
verre contreien te aanschouwen.
Twee biografische omstandigheden waarop Payen herhaaldelijk terugkomt in zijn Indische dagboeken zijn doorslaggevend voor zijn beslissing naar deze functie te solliciteren. Als oudste van vier wezen
moet hij in het levensonderhoud van zijn jongere broer en zusters voorzien en bovendien moet hij bewijzen dat hij Pauline, met wie hij zich
verloofd heeft, waardig is. Nadat hij door de directeur-generaal v an
H an del en Koloniën, Goldberg, benaderd was, bood hij zich a an voor
de functie van landschapschilder aan de Koning voorgesteld te worden.
Bij Koninklijk Besluit van 19 mei 1816 werd Payen a angesteld 'tot
kunstschilder voor 's l an ds dienst in de Oost-Indische Bezittingen, om
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Facsimile van een bladzijde uit het dagboek van Payen waarin hij, ter illustratie,
een schets van de Gunung Guntur na de uitbarsting maakt bij zijn notities
(12 november 1818). Foto I.C. Brussee, Rijksmuseum voor Volkenkunde,
Leiden.
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aldaar speciaal onder de orders en het opzigt van den Heer Professor
Reinwardt werkzaam te zijn'. Hiermee is de loop van zijn toekomst
uitgezet: op 4 april 1817 scheept Payen zich in voor Java, de beste juweel
aan de kroon Uwer Majesteit zoals Goldberg in een brief aan de Koning
schreef. Payen zal zijn geboorteplaats - noch zijn geliefde Pauline - niet
voor juli 1826 terugzien.
Gedurende zijn reizen en zijn verblijf in Indië hield Payen dagboeken
bij die, tezamen met vijf brieven die ons zijn overgeleverd, een waardevolle getuigenis geven van deze negen jaren van zijn leven. De dagboeken en één brief bevinden zich sinds 1967 in het Rijksmuseum voor
Volkenkunde te Leiden, terwijl de overige vier brieven deel uitmaken
van de particuliere collecties Elout en Reinwardt in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. Deze manuscripten worden gecompleteerd door
een belangrijke verzameling tekeningen en olieverfstudies faits d'après
nature en een groep schilderijen die tijdens zijn verblijf en na zij terugkeer in België werden gemaakt, (bijna) alle bewaard in het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden.'
Van deze dagboeken wordt hier het eerste besproken, geschreven tussen
1817 en 1819. Payen beschrijft hier vooral een aantal reizen: de overtocht
Vlissingen-Batavia, zijn eerste verkenningstochten in de omgeving van
Buitenzorg, en twee expedities in de Priangan. Zo vinden wij de passage
terug over zijn installatie in Buitenzorg die aan het begin van dit artikel
geciteerd is. Dan resumeert hij zijn eerste excursie, in maart 1818, naar
de particuliere landerijen van Sadang, Darmaga en Ciampea in de residentie Buitenzorg. Op 1 juli 1818 maakt hij zich op voor een tweede
tocht naar dezelfde streek. Deze twee tochten zijn als het ware een
voorbereiding voor de expedities die hem naar het hart van het Soendanese land zullen voeren. Hij krijgt alle gelegenheid om te wennen aan
het soort van leven dat hij jarenlang zal leiden. Klimaat, wijze van
reizen en materiële condities zijn tenslotte geheel nieuw voor hem. Ook
kan hij zich wijden aan een tweede liefde naast de schilderkunst, een
onderwerp dat in zijn dagboeken een grote plaats inneemt: de natuurlijke historie. Want Payen is, typerend voor zijn tijd, in zijn eigen woorden une sorte de naturaliste geworden. In de loop van zijn verblijf in Indië
verzamelt hij een grote collectie vogels en insekten, maar ook richt hij
zijn aandacht op de fauna in het algemeen, en in mindere mate op de
flora. In die tijd was Java een nog nauwelijks ontgonnen paradijs voor
natuuronderzoekers. Talloze soorten waren nog niet beschreven en zo
kon een vlinder naar Payen genoemd worden: de Papilio payeni.
Met de uitbarsting van de Gunung Guntur van 23 oktober 1818 krijgt
Payen de kans om zijn eerste expeditie naar de Priangan te ondernemen.
Nadat Reinwardt tegen het middaguur van 25 oktober de berichten
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over deze uitbarsting heeft ontvangen, beslist hij zich onverwijld naar
de vulkaan te begeven om dit natuurverschijnsel te onderzoeken en
nodigt Payen uit hem te vergezellen. Payen aarzelt geen moment. De
twee heren stappen vervolgens in een postwagen en bereiken ondanks
het noodweer Bandung - toen nog slechts een groot dorp - de volgende
avond. Na een korte nachtrust zetten zij vóór zonsopgang hun reis te
paard voort, in oostelijke richting. In de loop van de ochtend komen
zij te Cicalengka aan.
27 oktober. Er werd besloten om in Tjijalinka te overnachten.
De volgende negorij is te ver. Tjijalinka ligt twintig mijlen van
Bandong. Wij werden begeleid door de verschillende hoofden
van de dorpen waar wij op onze tocht doorheen trokken. Overal
werden wij met de grootste voorkomendheid ontvangen.
28 oktober. Wij vertrokken om zes uur. Wij liepen door de
vlakte van Tjijalinka om de heuvels te bereiken die haar begrenzen in het zuidwesten. Nadat wij door de heuvels waren getrokken, daalden wij af in een klein dal waar kampong Baros ligt.
Ik vond het een mooi landschap. Wij begonnen de Gonong
Kalidong in zuidelijke richting te beklimmen. Dit is een steile
berg. Wij hadden aan onze rechter kant een diep dal, en aan de
andere kant verhief zich een bergketen, Mandalawangie genaamd, waarvan de Gonong Goentoer deel uitmaakt. Wij daalden vervolgens af naar de vlakte van Leles, die grotendeels in
cultuur is gebracht en bezaaid ligt met een groot aantal kampongs, of Javaanse dorpen. In de bergen en in deze vlakte zijn
tal van mooie uitzichten die mijn schildersoog troffen. In Leles
werden wij ontvangen door de Tomogong Mataram, een zoon
van de regent van Bandong.
Toen wij Leles verlaten hadden, kwamen wij bij grote koffietuinen die erg goed onderhouden waren. Na een steile beklimming trokken wij door een koffietuin waar grote bomen uit het
oerwoud gespaard waren gebleven. Nooit nog voltrok zich een
mooier tafereel aan mijn ogen. Het ene uitzicht was nog mooier
dan het andere. Het is onmogelijk om de grootsheid van dit
oeroude bos te beschrijven. Vroeger dacht ik dat de natuur in
de sublieme composities van Poussin en Van Swanefelt verfraaid was, maar nu heb ik het tegenovergestelde ondervonden.
Het lijkt mij onmogelijk om de overweldigende schoonheid van
de tuinen van Leles weer te geven, en deze bomen waarvan
sommige een omvang van 36 voet hebben te schilderen. Vooral
de waringin onderscheidt zich door zijn reusachtige grootte.
Toen wij uit het bos kwamen, vonden wij de weg bedekt met
grove as, als gevolg van de vorige uitbarstingen. Nadat wij een
andere koffietuin hadden doorkruist, betraden wij de vlakte
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van Trogong en ontwaarden wij de Gonong Goentoer. Ik besloot
om er een olieverfstudie van te maken.
Trogong ligt ten zuidoosten van de Gonong Goentoer. Deze
goeddeels in cultuur gebrachte vlakte is bezaaid met vulkanische heuveltjes, het merendeel bekroond met mooie bomen.
Aan alle kanten is zij door grote bergen omringd. Te Trogong
werden wij zeer goed ontvangen door de Raden Adipati die
ons een zeer ontwikkeld man leek. Hij gaf professor Reinwardt
veel informatie over zijn district en liet er ons een kaart van
zien die hij getekend had. 's Avonds wandelden wij naar de
voet van de vulkaan. Daarna keerden wij terug naar het huis
dat ons ter beschikking was gesteld en waar men twee kamers
had klaar gemaakt. Ondanks de vermoeidheid kon ik niet slapen vanwege de koude nacht.
Terwijl Reinwardt de volgende dag een gevaarlijke tocht naar de top
van de Guntur onderneemt, verkent Payen de omgeving op zoek naar
schilderachtige landschappen of 'treffende natuurtonelen'. Als hij niet
tekent schiet hij vogels of vangt insekten voor zijn groeiende collectie.
Na tien dagen de omgeving samen verder te hebben verkend, keren de
twee heren naar Buitenzorg terug. Het succes van deze reis wakkert
Payens verlangen aan een volgende reis te ondernemen.
Payen zwijgt over de vier maanden die hij nu in Buitenzorg doorbrengt
en vat zijn dagboek pas in maart 1819 weer op. Zich richtend tot Pauline
schrijft hij dat Reinwardt een belangrijke wetenschappelijke expeditie
in de Priangan gepland heeft. Vijf van de zeven ambtenaren van zijn
departement zullen hem vergezellen.
19 maart 1819 breekt de grote dag aan: Reinwardt en zijn reisgenoten,
onder wie Payen en de twee tekenaars Jan en Theodoor Bik, zijn gereed
om te vertrekken. Dit tafereel spreekt tot onze verbeelding. Een handvol
Europeanen, gehuld in lange jassen met hoge kragen, een zijden das
om de nek, een hoge hoed op het hoofd, toonbeeld van de koloniale
macht, stijgt te paard en zet zich langzaam in beweging over de grote
allee van het paleis. Ze worden gevolgd door een lange stoet bedienden
zoals knechten, jagers, botanisten enz., plus nog eens honderddertig
dragers. Uitgezwaaid door Van der Capellen en zijn ambtenaren, toegejuicht door de Javaanse en Chinese bevolking die zich bij de ingang
van de tuin verdringt, vangen de reizigers plechtig hun tocht in
zuidelijke richting aan. Bijna acht maanden zullen ze trekken door de
streek die grofweg een driehoek vormt tussen Sukabumi, Bandung en
Tasikmalaya. Men kan zich de stomme verbazing en de nieuwsgierigheid voorstellen van de dorpelingen die deze vreemde stoet zien aankomen. Waar ze ook stoppen worden ze feestelijk ontvangen. Reinwardt
wordt snel bekend als een Dukun besar!
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Antoine Payen na het werk zoals geschetst door A.J. Bik op de expeditie in de
Priangan in 1819. Foto I.C. Brussee, Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden.
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Met Payens vertrek uit Buitenzorg begint een nieuw hoofdstuk in zijn
leven als schilder in Indië. Als wij zijn dagboek lezen stappen wij in
een wereld die opmerkelijk verschilt van de andere grote regio's van
Java. Redelijk geïsoleerd door zijn bergachtig karakter en zijn onherbergzame zuidelijke kust, vormt de Priangan het hart van de Soendanese
cultuur en een vanzelfsprekende bewaarplaats van haar tradities. Dit
door Javaanse regenten bestuurde gebied (uiteraard onder toezicht van
de Nederlandse resident van de Preanger Regentschappen) werd gekoesterd door het koloniale gouvernement vanwege de koffieproduktie
die een onmisbare bron van inkomsten was voor de schatkist. Vóór
Payen hebben weinig Europeanen dit land doorkruist en daardoor is
zijn getuigenis des te waardevoller.
Gedurende bijna zes maanden - hij houdt op met schrijven in september - geeft Payen een verslag van zijn zwerftochten waarvan hij de route
nauwkeurig noteert. Het lezen van zijn dagboek roept uiteraard vragen
op die hun antwoord onmiddellijk vinden in de onderwerpen die hij
behandelt, of juist verzwijgt. Voor de lezer is de verleiding groot om
Payen met andere schrijvers te vergelijken. Men denkt natuurlijk in de
eerste plaats aan de zee-officier, tekenaar en natuuronderzoeker, Maurits Ver Huell, de turbulente en nijvere Johannes Olivier, de ijverige
taalkundige Philips Roorda van Eysinga en de landmacht-officier Jean
Baptiste van Doren. Alle vier waren tijd- en lotgenoten van Payen en
evenals hij in dienst van het gouvernement. In tegenstelling tot Payen
hielden deze auteurs aantekeningen bij met eenzelfde oogmerk: uiteindelijk hun Herinneringen, Reizen en Lotgevallen te publiceren met een min
of meer didactisch doel. Dit was niet het geval voor Payen. Door een
toevallige samenloop van omstandigheden kwam zijn dagboek meer
dan een eeuw na zijn dood terecht in Leiden. Zijn dagboek is uniek en
kent geen herziene of bijgewerkte versie. Payen laat zich leiden door
zijn gevoeligheid en zijn scherpe waarnemingsvermogen en schrijft
uitsluitend voor zichzelf of voor Pauline. De zinnen vloeien uit zijn pen
zonder dat hij zich bekommert om spelling, syntaxis of interpunctie.
Het maakt zijn stijl soms wijdlopig, soms soepel, zelfs lyrisch, soms
sentimenteel, afhankelijk van de stemming van het moment. De betrouwbaarheid is groot, omdat Payen alleen optekent wat hij beleeft,
ziet en hoort (want voor hem zijn geluiden ook heel belangrijk). Als
hij toevallig informatie overneemt van Reinwardt of andere reisgenoten
noemt hij zorgvuldig zijn bron. Ce que j'écris, je l'ai vu. 'Wat ik beschrijf
heb ik gezien.' Hoewel deze zin ontleend is aan een ander dagboek
(Yogyakarta, 182 5) en geschreven in een geheel andere context kan hij
dienen als ondertitel van dit dagboek; dit geldt overigens voor al zijn geschriften.
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de dagboeken en een paar brieven
overgeleverd zijn. Laten wij hem dankbaar zijn dat hij de moeite heeft
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genomen op te tekenen wat hem na aan het hart lag. Voor een man die
niet van schrijven hield is dit een grote prestatie. Want schrijven lag
hem in het geheel niet! 'Schrijven is het moeilijkste wat er is. God heeft
mij niet als schrijver geschapen en ik geloof dat een schilderij mij
makkelijker valt dan een brief.' Aan een vriend zegt hij dat hij een te
slecht schrijver is om een beschrijving van het land te kunnen geven
en hij raadt hem het boek van Raffles, The History of Java aan.
Maar laten wij terugkeren naar Payen op zijn tochten in de Priangan.
Wat opvalt bij het lezen van zijn dagboek is de grote vrijheid die hij
geniet. Hij prefereert de eenzaamheid boven het gezelschap van zijn
ruziënde reisgenoten. Bovendien wil hij zich voor zijn werk graag afzonderen en zo reist hij vaak alleen, dat wil zeggen als enige Europeaan,
want Payen verplaatst zich altijd met zijn acht bedienden, die hij in
zijn dagboek voorstelt:
Hier zijn de namen van mijn mensen: Augusto, mijn factotum.
Busus, mijn kok, kletst veel en laat mijn maaltijd aanbranden.
Kahiran houdt toezicht op mijn vogelcollectie en rijdt paard
met mij; hij is nog jong en ik moet hem regelmatig wakker
maken met een klap of een schop onder zijn k... Ga rn et en
Hamite verzorgen mijn paarden. Laatstgenoemde is bijzonder
getalenteerd in het prepareren van vogels. Rariam snijdt gras,
evenals Tjandra die een brave en aardige jongen is op wie ik
kan rekenen onder moeilijke omstandigheden. Blijft nog Ki
Hankas, een oude man die insekten, vogels, rupsen enz. verzamelt. Hij zingt erg goed 'Radja Poelang' en menige andere verhalen. De heren hebben een paar trommen en een soort viool bij
zich, waarmee zij vaak een hels kabaal maken. Verder heb ik
vier paarden drie honden en twee apen.. .
Waar hij gaat wordt Payen door regenten en dorpshoofden ontvangen
die hem gidsen en dragers aanbieden en al het mogelijke doen zijn
werk te helpen organiseren. Wij betreden met hem een bergachtig land
waar ongerepte natuur contrasteert met een door de mens bedwongen
landschap. Dan weer lopen wij door een koffieplantage met rijen
boompjes die hij vergelijkt met een Engelse tuinaanplant, dan weer
bevinden wij ons aan de voet van een waterval gevangen in een bonte
verstrengeling van bomen, lianen en planten, dan weer laten wij ons
voeren naar de dorre anorganische wereld v an een vulkaankrater. Met
hem ontdekken wij de onvoorstelbare rijkdom van de fauna en flora
van dit l and en lopen op elk moment het risico oog in oog te staan met
een tijger, een neushoorn of een banteng (wilde buffel). Bladzijde na
bladzijde is het zowel de schilder als de natuuronderzoeker die minutieus alle landschappen beschrijft die hij voor ogen krijgt en de diersoorten die zijn pad kruisen.
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We kunnen ons een romantisch beeld schetsen van zijn reis dwars
door de bergen van de Priangan. We kunnen ons voorstellen hoe hij
een antique forêt betreedt, zoals Chateaubriand in Amerika achtentwintig
jaar eerder. Maar Antoine draagt niet de melancholie van René in zich.
Hij heeft niets van een romanheld of een romantische avonturier, geteisterd door de malde vivre. Zijn dagboek verraadt de pragmatische persoonlijkheid van een eerlijk en bescheiden man - een kunstenaar - begiftigd
met een sterk gevoel en een grote fysieke moed. Hij heeft geen andere
pretentie dan de opdracht te vervullen die hem is toevertrouwd, zijn
plicht als oudste van de familie na te komen, en, last but not least, de
hand van zijn verloofde waardig te zijn.
Hoewel Payen relatief weinig aandacht in zijn dagboek besteedt aan
de beschrijving van de dorpen en hun inwoners, negeert hij niet de
mensen die in deze streek leven. Wanneer hij in de vrije natuur zijn
tent opgeslagen had kwamen dorpelingen bij hem de avond doorbrengen; soms logeerde hij in de pasanggrahan van een negorij of van een
kampung. Dan kon hij deelnemen aan hun leven, hun gedrag en gewoonten van naderbij bekijken, naar hun muziek en hun verhalen luisteren
en hun feesten bijwonen. Als zijn hart het ingaf haalde hij zijn fagot
te voorschijn om de aanwezigen te verrassen en te verblijden met een
serenade. Zijn aantekeningen over dit aspect van zijn verblijf in de
Priangan zijn vaak buitengewoon summier en bevredigen niet altijd
de nieuwsgierigheid van de lezer; de woorden worden echter aangevuld
door zijn gevoelvolle schetsen en tekeningen van het dagelijkse leven
van de dorpsbewoners.
Uiteindelijk kan het dagboek van Payen worden beschouwd als een
loflied op het schilderachtige landschap van de Priangan en tegelijkertijd op zijn bewoners wier samenleving hij niet altijd begreep maar die
hij zonder arrogantie wist te bekijken. Hij staat ver verwijderd van de
Nederlandse ambtenaren die hij af en toe 'vaderlandslievend tot het
lachwekkende' vond, of van de 'landheren met hun pedante hoogmoed'.
'Goede Javanen, ik bemin jullie honderd keer meer dan deze Europese
schurken!'
Bons Javans, je vous aime cent fois plus
que tous ces brigands d'Europe!
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Noot
1 Een aantal lithografieën van tekeningen en schilderijen van Payen vindt
men afgebeeld in het in 1993 bij het KITLV, Leiden verschenen In de binnenlanden van Java. Vier negentiende-eeuwse reisverhalen. Samengesteld en ingeleid
door Gerard Termorshuizen.

Marie-Odette Scalliet (kunsthistorica) is verbonden aan de Vakgroep Talen en
Culturen van Zuid-Oost Azië en Oceanië van de Rijksuniversiteit Leiden. Zij
legt de laatste hand aan een proefschrift over het leven van Payen en diens
Indische dagboeken.
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Een zeereis naar Indië
Het journaal van Anna Abrahamsz (1847-1848)
MARC A. VAN ALPHEN

Inleiding
'In het begin van de maand Julij van het jaar 1847 werden wij door
onzen Vader eens zeer aangenaam verrast. Daar Vader van de beurs
tehuis komende, ons het welkomende nieuws vertelde, dat wij met
moeder de reis naar Oost Indiën waartoe Vader zich gereed maakte,
zouden mede doen', zo opende Anna Abrahamsz haar Journaal eener
Oostindiesche Reis in 1847 & 1848.'

Toen Anna's reisverslag meer dan een eeuw later aan het Nederlands
Scheepvaartmuseum te Amsterdam werd geschonken, leek het op het
eerste gezicht geen opmerkelijke aanwinst. Tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en zijn koloniën bestond in de negentiende eeuw een
intensief scheepvaartverkeer. Van menige zeereis naar de Oost, in het
bijzonder van marineschepen, is het scheepsjournaal bewaard gebleven.
In zo'n scheepsjournaal werden voornamelijk metereologische en nautische gegevens opgetekend, zoals windkracht, windrichting en geografische positie van het schip. Van het leven aan boord of het zogenaamde
passagieren in de havens, werd met geen woord gerept. Dergelijke
zaken komen wel aan bod in persoonlijke reisverslagen van bemanningsleden, maar helaas zijn deze egodocumenten vrij zeldzaam. Bovendien geven zij vaak een eenzijdig beeld van het leven aan boord, omdat
die reisverslagen in de negentiende eeuw hoofdzakelijk werden geschreven door officieren en adelborsten. Het Journaal eener oostindiesche
Reis vormt hierop een uitzondering. Anna Abrahamsz was namelijk een
tienjarige kapiteinsdochter die haar vader vergezelde op één van zijn
reizen naar Indië. Van deze avontuurlijke tocht met de koopvaarder
'Urania' maakte het jonge meisje een boeiend reisverslag.

Anna Abrahamsz (1837-1908)
Anna Abrahamsz werd op 16 november 1837 te Amsterdam geboren
als dochter van de koopvaardijkapitein Cornelis Abrahamsz jr. en
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Portret van Anna Abrahamsz, ongedateerd, Collectie D. Sorgdrager.
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Catharina Douwes Dekker. Ze groeide op in een typisch scheepvaartmilieu: haar grootvader van moeders kant was ook gezagvoerder en
haar andere opa was cargadoor. Vlak voor haar vertrek naar Indië
woonde Anna samen met haar ouders en beide zusters Catharina en
Sietske in de Bantammerstraat. Haar zevenjarige broertje was onlangs
overleden aan kroep. Het verlies van hun enige zoon had Anna's vader
en moeder zwaar aangegrepen. Uit medeleven stelden de reders van de
'Urania' kapitein Abrahamsz voor zijn vrouw en dochters mee te nemen.
Het gezin scheepte zich in de zomer van 1847 in aan boord van de
'Urania' met bestemming Batavia. Bijna een jaar later keerde de familie
met het schip terug in haar woonplaats Amsterdam.
Achteraf gezien was de enerverende tocht naar Indië een hoogte- èn
keerpunt in het leven van Anna. In 1849, bijna anderhalf jaar na de
reis, overleed haar moeder. Het gezin viel uiteen. Anna werd door een
broer van haar vader in huis genomen, terwijl haar beide zusters en
broertje Theodorus die op de terugreis uit Indië aan boord van de
'Urania' was geboren, in een kosthuis werden ondergebracht. Toen
Anna's vader in 1854 met zijn nicht Helena Elisabeth Onnen hertrouwde, bleef Anna bij haar oom en tante. Ruim vijf jaar later, na het
overlijden van haar tante, trok Anna echter weer bij haar vader en de
rest van het gezin in.
Het rustige familieleven werd weldra verstoord door de bezoekjes
van een broer van Anna's overleden moeder, Eduard Douwes Dekker,
beter bekend onder zijn pseudoniem Multatuli. Catharina, Anna,
Sietske en Theodorus raakten diep onder de indruk van hun flamboyante oom. Eduard Douwes Dekker vond dat de kinderen te streng
godsdienstig werden opgevoed en veel te veel aan banden werden
gelegd. Hij stookte hen op om in verzet te komen tegen hun vader en
stiefmoeder. Sietske en Theodorus waren ontvankelijk voor zijn ideeën.
Anna kon de spanningen niet aan. Volgens haar vader was zij door de
denkbeelden van oom Eduard 'geheel in de war en veroorzaakte mijn
vrouw groote zorg'. 2 Douwes Dekker van zijn kant schreef op 25 oktober
1860 aan zijn vrouw over Anna, dat zij 'de minste' van de vier kinderen
was en voegde daar aan toe: 'Zou je dat gedacht hebben?' 3. Een half
jaar later repte ook hij over de labiele toestand van zijn nichtje: 'Die
Anna is waarachtig in de war, ik geloof nu met Siet en Catharina dat
er een streep doorloopt. Zij heeft mij een brief geschreven die wel lijkt
te wezen van een kind van tien jaar.'4
Anna was inmiddels bijna 23 jaar oud. Zij was zo uit haar evenwicht
geraakt, dat zij tijdelijk moest worden opgenomen in een krankzinnigeninrichting te Utrecht. Of Eduard Douwes Dekker werkelijk verantwoordelijk was voor Anna's geestelijk instorten, zoals haar vader beweerde, is de vraag. Sietske en Theodorus hebben zich later in hun
geschriften nooit over de rol van Douwes Dekker in deze kwestie uitgelaten.'
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Anna's verdere leven blijft in nevelen gehuld. Op 7 juli 1864 verhuisde ze naar Veenendaal, waar zij bij een boerengezin werd ondergebracht. Anna logeerde daarna nog wel regelmatig bij haar vader en
stiefmoeder in Amsterdam. Zij bleef het zorgenkind van haar vader.
Omdat zij nimmer trouwde en geen beroep uitoefende, moest Anna
door haar vader worden onderhouden. Dat was een belangrijke reden
voor hem om tot op hoge leeftijd te blijven varen. Na haar vaders dood
in 1879 leidde Anna een zwervend bestaan. Ze woonde in diverse
plaatsen, waaronder Berlicum, Amstelveen, Harlingen, Hilversum, Velp
en Amsterdam. In deze laatste stad is zij vele malen verhuisd. Vrijwel
nergens bleef zij langer dan twee jaar. Soms zat zij bij iemand in huis
als kostgangster, meestal woonde zij zelfstandig. Anna Abrahamsz overleed op 16 maart 1908 te Haarlem, zeventig jaar oud.
Het journaal
Dat een koopvaardijkapitein zich op één van zijn verre reizen liet
vergezellen door zijn gezin was ongebruikelijk, zeker wanneer de kinderen nog zo jong waren. Was de aanwezigheid van de meisjes aan
boord al vreemd, nog uitzonderlijker was het dat één van hen een
journaal bijhield. Hoe kunnen we dit kinderhandschrift interpreteren?
Het werkelijkheidsgehalte v an Anna's relaas is zeer hoog. Dat blijkt
onder andere uit de parallellie met het verslag dat haar vader deed van
dezelfde reis.6 Daarom is het voor Anna's reisverslag niet zo moeilijk
de grens vast te stellen tussen fictie en werkelijkheid, iets wat bij andere
egodocumenten nog wel eens een heikel punt kan zijn. Literatuurwetenschappers hebben er in het algemeen geen problemen mee als
een tekst de werkelijkheid op bepaalde punten geweld aandoet. Integendeel, die spanning tussen fictie en werkelijkheid is deel van hun
werkterrein. Voor historici ligt dat anders. Als historische bron moet
een egodocument voorzichtig worden gehanteerd. Zo'n bron stelt de
historicus in staat een blik te werpen in iemands denken gevoelswereld.
Het is dan wel van belang te weten of het egodocument alleen voor
eigen gebruik is geschreven.
Anna schreef haar verslag in ieder geval niet uitsluitend voor zichzelf.
Zij hield blijkens haar schrijfstijl en opbouw van het verhaal rekening
met een lezer. Welke lezer dat is, blijft onduidelijk. Er zijn verschillende
personen die daarvoor in aanmerking komen. Misschien haar ouders,
of wellicht de schoolmeester, die volgens het verslag van vader Abrahamsz, haar de tekst in het net laat overschrijven.' Het is mogelijk dat
Anna's onderwijzer haar het idee van een reisverhaal aan de hand heeft
gedaan, haar zelfs met de opdracht een dergelijk verhaal te schrijven
heeft weggestuurd om de Nederlandse taal te oefenen.
In haar journaal schrijft Anna dat zij tijdens de reis door haar vader
en moeder aan het schoolwerk wordt gezet. Zij krijgt aan boord onder
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andere Franse les en onderricht in schrijven en rekenen. Zij is hiermee
in haar schik 'daar wij dan met ons leeren niet achteruit gingen'. $ Daaruit
kan afgeleid worden dat Anna waarschijnlijk de lagere school volgde,
zoals omstreeks 1850 voor 70% van de meisjes en 80% van de jongens
het geval was. Daarnaast kreeg zij ook privé-les, want Franse les werd
normaliter niet op de lagere school gegeven.
Gelet op taal en inhoud kan Anna het journaal niet geheel zelfstandig
hebben geschreven. Zij zal zeker door haar ouders en oudere zuster
geholpen zijn. 9 Toch zitten in de spelling en de zinsbouw soms fouten
die Anna niet had mogen laten staan. Misschien heeft één van Anna's
ouders of de schoolmeester af en toe een pagina kritisch bekeken, en
de 't' van Anna's 'werdt' doorgestreept. Zulke verbeteringen zijn althans
in het handschrift zichtbaar. Maar niet de hele tekst is op die manier
doorgenomen, want lang niet àlle fouten zijn verbeterd, zodat we
'werdt' en andere vergissingen toch af en toe tegenkomen. Er zijn ook
fouten, en vooral in het handschrift is dat zichtbaar, die aantonen dat
Anna de tekst inderdaad integraal heeft overgeschreven. Zo begint ze
soms dezelfde zin voor een tweede keer, wat ze trouwens wel steeds
opmerkt en corrigeert.
Deze fouten en onvolkomenheden doen aan de historische betekenis
van het journaal geen afbreuk. Anna heeft oog voor gewone, alledaagse
zaken waar volwassenen niet (meer) op letten of die te normaal worden
gevonden om te noteren. Zij verschaft informatie over het leven aan
boord op een koopvaarder en de verblijfplaatsen en uitstapjes van Nederlandse kapiteins op Java. Dus geen opeenstapeling van sensationele,
gruwelijke of f antastische gebeurtenissen, maar een reële weergave van
een reis naar Indië.
De reis naar Indië
Nadat Anna's vader in het begin van de maand juli 1847 het heugelijke
nieuws over de reis naar Indië thuis bekend had gemaakt, werd in
allerijl reiskleding en extra provi and gekocht. De reders v an de 'Ur an ia'
hadden via de Nederlandse H andel Maatschappij (NHM) al een uitgaande lading van dranken, linnengoed, edelgesteenten, kledingstukken, ijzer-, glas- en aardewerk toegewezen gekregen en wilden dat
kapitein Abrahamsz zo spoedig mogelijk zou uitvaren.
Op 15 juli werd de 'Ur an ia' door een stoomboot het Nieuwe Diep
uitgesleept en ging onder zeil. De eerste dagen op zee had Anna volop
afl eiding, land bleef in zicht en men voer steeds te midden v an vele
schepen. Toen de 'Ur an ia' eenmaal het K an aal was gepasseerd, en er
niets an ders meer d an water en lucht waren te zien, werden de meisjes
'soms wat ligt in 't hoofd en een weinig misselijk'.'° Deze symptomen
v an zeeziekte werden echter snel overwonnen en het gezin Abrahamsz
ging over tot de orde v an de dag.
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Iedere ochtend om negen uur werden de kinderen, na een ontbijt
van gort met stroop, aan het schoolwerk gezet. De middagen werden
gevuld met 'wegkruipertje spelen'," hoepelen, touwtje springen, tollen,
het dominospel, lezen en het helpen van moeder die van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat in de kajuit zat te naaien en te breien. Aan het
eind van de middag speelden de meisjes vaak aan dek. Alleen de zondagen weken af. Dan hoefden de kinderen geen huiswerk te maken maar
werd er in de bijbel gelezen. Na het avondeten om zeven uur gingen
de kinderen direct naar bed. Het hele gezin sliep in vaste kooien in de
kleine kajuit met een grondoppervlakte van nog geen drie vierkante
meter.
Buiten de gezagvoerder en de opperstuurman die samen de scheepsleiding vormden, waren er nog veertien bemanningsleden aan boord.
Onder hen enige scheepsjongens die van ongeveer Anna's leeftijd moeten zijn geweest, maar zij komen in het journaal vrijwel nergens ter
sprake. Volgens Anna's vader echter waren alle matrozen dol op de
meisjes en leerden hen kunstjes en handgrepen zoals 'het vlechten van
platting of het leggen van knopen'. 12 Het is mogelijk dat Anna het niet
op papier heeft gezet, toch lijkt het aannemelijker dat zij weinig contact
heeft gehad met de schepelingen. Vóór en achter de mast waren van
oudsher twee verschillende werelden. De aanwezigheid van Anna en
haar zusters maakte die scheidslijn tussen de scheepsleiding en de rest
van de bemanning misschien minder zichtbaar, maar niet minder
scherp.
Na een reis van vier maanden bereikte de 'Urania' op 11 november
de rede van Batavia. De eerste Javaan die Anna van dichtbij aanschouwde was een kadraaier die met een bootje langszij kwam en
pisangs te koop aanbood. 'Wij wisten eerst niet of het een man of eene
vrouw was die wij zagen, zoo vreemd was hij gekleed', verwoordde
Anna haar verbazing, en vervolgde: 'ook droeg hij lang haar, dit hadden
wij nooit van een man gezien'.13
Het gezin Abrahamsz nam zijn intrek in een logement in een van de
nieuwe wijken van Batavia. De hier verblijvende kapiteins en andere
gasten namen het er goed van. Het ontbijt kon volgens Anna 'wel voor
een middagmaal dienen', 14 en 'het middagmaal bestond uit soep
vervolgens visch, kippen, kalkoen, eendvogel, varkenschvleesch, gehakt, porselein, spinazie, spersibonen, aardappelen, salade, garnalen,
komkommers, gestoofde pisangs of annanassen enz. en voor het nageregt brood, kaas, gebak, annanas, pompelmoes, chinaasappelen, pisang,
ramboetang, mangistang en daarna werd er koffij gepresenteerd. Na
het middagmaal stond het gezelschap op en begaf zich in de voorgalerij
waar dan eenige stoelen geschaard stonden. D an waren er tevens op
zijde van het voorplein een twintigtal rijtuigen, ieder met 2 paarden
bespannen en de koetsier op de bok. Ieder der gasten die dan een
wagen verkoos te hebben wenkte slechts en dan kwam zijn rijtuig voor
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het huis. Veele heeren gingen uit toeren en de te huis blijvende
vermaakten zich met het gezigt der afrijdende en weder te huis komenden en ook der voorbij rijdende wagens, want men had uit de voorgalerij
een fraai gezigt op den weg.'" Ook Anna ging regelmatig 'uit toeren"6
met haar ouders en de andere kapiteins.
Na ruim een week scheepte de familie Abrahamsz zich weer in. De
'Urania' was inmiddels gelost en moest voor een bevrachting naar Cheribon. Voor verdere belading werden daarna nog Soerabaja, Pasoeroean
en Banjoewangi aangedaan. In al deze Javaanse havensteden bracht
Anna enige tijd door en maakte er samen met de familie uitstapjes. Zo
bezocht Anna onder andere 'het blaauwe water" 7 (de oude badplaats
Banjoe Biroe met haar opvallend heldere blauwe water), een suikerfabriek en een pesantrèn voor santri's. Ook werden kennissen en vrienden
van Anna's vader gevisiteerd.
In de logementen en bij de Europeanen thuis vermaakten Anna en
haar zusjes zich met Nederlandse leeftijdgenootjes. Anna noemt in haar
journaal die speelkameraadjes vrijwel nooit bij naam. Mede daardoor
doet het reisverslag nogal afstandelijk en volwassen aan, te meer daar
Anna sowieso weinig emoties prijsgeeft. Wel raakte zij op 16 november
1847, precies op haar tiende verjaardag, diep onder de indruk van enige
aardschokken. '[Wij voelden] des morgens omstreeks 10 ure terwijl wij
op de plaats speelden op eens de grond onder onze voeten bewegen.
Wij verschrikten allen zeer, de Javanen maakten allen groot geschreeuw
en sommigen van hun vielen regt op den grond en lagen met hun
aangezigt op de aarde. Ik was zoo ontsteld dat ik niet weder in huis
durfde." 8 Haar beschrijving van een hachelijke tocht met een sloep,
waar haar vader jaren later nog met angst en beven aan terugdacht, is
echter opvallend nuchter en de wijze waarop zij de bij Cheribon door
haar waargenomen en gevaarlijk geachte 'waterhozen' 19 optekent, lijkt
wel te zijn overgenomen uit een natuurkundeboek.
Soms toont Anna zich toch een kind. Een fraai voorbeeld hiervan
openbaarde zich op de terugreis. In januari 1848 liet de 'Urania' Java
achter zich en zette koers naar Nederland. De kinderen werden weer
aan het schoolwerk gezet en alles leek weer zoals op de heenreis te
zullen gaan, tot er op 4 maart iets onverwachts gebeurde. 'Wij zaten
met de stuurlieden op dek te eten, moeder was beneden een weinig
ongesteld, terwijl vader haar Ed. gezelschap hield. Op eens schelde
vader en de stuurman onze neef, ging naar beneden, en kwam een half
uur daarna weder boven met het blijde nieuws dat wij een broertje
gekregen hadden. Wij konden dit naauwelijks gelooven en ook niet
begrijpen waar dit broertje van daan gekomen was, doch toen neef het
ons stellig verzekerde, en ons vertelde dat hij met een schuitje aan
boord gebragt en door de kajuitsglazen aan vader aangegeven was, toen
geloofden wij dit, daar wij gedurende al die tijd gegeten, en er dus
niets van gezien hadden.'2°
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Eind juni 1848 bereikte de 'Urania' het Nieuwe Diep. Het gezin Abrahamsz werd verwelkomd door familie en 'toen hadden wij de alleraangenaamste avond van de geheele reis', 21 aldus de leergierige wereldreiziger Anna. Nog jarenlang zou het groen gemarmerd schriftje met haar
verslag in familiekring regelmatig tevoorschijn worden gehaald.22

Drs. M.A. van Alphen is wetenschappelijk medewerker van het Instituut voor
Maritieme Historie (Kon. Marine) in Den Haag. Hij schreef onder andere over
de zielverkoper in de Compagniestijd.
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Noten
1 Anna Abrahamsz, Journaal eener Oostindiesche Reis. De belevenissen van een
tienjarig meisje in 1847 en 1848. Leonoor Kuijk e.a. (ed.), met een inleiding
en slotbeschouwing van Marc A. van Alphen (Amsterdam 1993) 17. Het
handschrift van Journaal eener Oostindiesche Reis in 1847 e 1848 wordt bewaard
in het Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam onder inventarisnummer S. 4143.
2 Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam (NSM), Handschriftenverzameling, inv.nr. S. 4143, biografie van kapitein Cornelis Abrahamsz jr.,
1802-79, 277. Deze autobiografie werd in april 1969 samen met het reisverslag van Anna geschonken aan het scheepvaartmuseum.
3 Multatuli, Volledige werken, deel X. Brieven en documenten uit de jaren 18581862 (Amsterdam 1960) 343.
4 Ibidem, 427.
5 Theodorus Abrahamsz probeerde in een curieus geschrift aan te tonen dat
zijn oom erfelijk belast was met een 'aanleg tot zenuwlijden'. Vreemd
genoeg bracht hij zijn eigen zus Anna - een volle nicht van Douwes Dekker - niet ter sprake. Zie Th. Swart Abrahamsz, Eduard Douwes Dekker. Eene
ziektegeschiedenis (Amsterdam 1888)11. Zie ook: Sietske [Abrahamsz],'Multatuli-herinneringen', Nederland (1910) 73-94.
6 NSM, biografie C. Abrahamsz, 205-223. Door Anna genoemde personen
bleken zich inderdaad in Indië te bevinden toen de familie Abrahamsz
daar verbleef. Verscheidene kapiteins die Anna vermeldt komen voor in:
Algemeen Rijksarchief, Archief ministerie van Koloniën, inv.nr. 3037, litt.
U, lijst met koopvaardijschepen aangekomen op Java in 1847.
7 NSM, biografie C. Abrahamsz, 222.
8 Abrahamsz, Oostindiesche Reis, 19.
9 Het is opvallend dat Cornelis Abrahamsz schrijft over het 'journaal dat de
meisjes de afgelegde reis gehouden hadden'. Zie: NSM, biografie C. Abrahamsz, 222.
10 Abrahamsz, Oostindiesche Reis, 19.
11 Ibidem, 20.
12 NSM, biografie C. Abrahamsz, 206.
13 Abrahamsz, Oostindiesche Reis, 26.
14 Ibidem, 30.
15 Ibidem, 31-32.
16 Ibidem, 32.
17 Ibidem, 42.
18 Ibidem, 33.
19 Ibidem, 34.
20 Ibidem, 50-51.
21 Ibidem, 56.
22 NSM, biografie C. Abrahamsz, 222.
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Herinneringen van een Indisch
kunstenaar
De memoires van Hans van de Wall
REGGIE BAAY

Enige tijd geleden vond er in Djakarta een tamelijk unieke gebeurtenis
plaats. Op zaterdag 11 september 1993 namelijk, precies tachtig jaar na
de première in Nederlands-Indië, vond op dezelfde locatie, de vroegere
Stadsschouwburg van Batavia, het huidige Gedung Kesenian Jakarta,
de opvoering plaats van Raden Adjeng Karma Adinda, een toneelstuk van
Victor Ido, oftewel Hans van de Wall. Het stuk werd opgevoerd door
Indonesische acteurs, in een Indonesische vertaling en stond onder
leiding van de in Indonesië bekende regisseur Soejatna Aniroen.'
Als Hans van de Wall dit had kunnen meemaken, dan zou dat hem
zeker bijzonder veel deugd hebben gedaan. Dat zijn werk ook Indonesiërs zou aanspreken was immers een wens van hem. Indische literatuur
moest bij voorkeur niet gaan over Europeanen in Indië, maar vooral
over, zoals hij dat noemde, andere 'heterogene typen' in de archipel.
De Indische literatuur moest ook anderen dan Europeanen aanspreken.
Over zijn artistieke opvattingen, maar meer nog over zijn ervaringen
in het culturele leven van Batavia aan het einde van de vorige eeuw
gaan de memoires van Hans van de Wall. Deze herinneringen - een
bundel van 306 getypte losse bladen - zijn nooit gepubliceerd en bevinden zich in de handschriftencollectie van het KITLV in Leiden. 3 Maar
voor ik verder inga op de memoires, eerst in het kort iets over de auteur.
Hans van de Wall werd in 1869 in Soerabaja geboren als oudste zoon
van een Nederlandse vader en een Indo-europese moeder. Hij kwam
uit een eenvoudig milieu. Zijn vader, een boekhouder, was in het midden van de jaren zestig naar Indië gekomen om er fortuin te zoeken,
maar daar kwam in de praktijk weinig van terecht. Door een aanzienlijke erfenis stegen de Van de Walls aan het begin van de jaren tachtig
echter naar de klasse der welgestelden. Ze vertrokken daarop naar
Nederland met de bedoeling zich er blijvend te vestigen. Hans van de
Wall, die op dat moment dertien jaar oud was, volgde hier het gymnasium en kreeg een muziekopleiding van toenmalige coryfeeën als
Richard Hol en Louis Buziau.
Op twintigjarige leeftijd, in 1889, besloot Hans van de Wall alleen
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Omslag van het programmaboekje van de Indonesische opvoering van Karina
Adinda (september 1993).
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terug te keren naar zijn geboorteland. Daar was hij in eerste instantie
werkzaam als muziekleraar en kunstrecensent van het Bataviaasch
Nieuwsblad en, iets later, als hoofdredacteur van het Nieuw Bataviaasch
Handelsblad. Hij vestigde echter vooral zijn faam als letterkundige en
regisseur. Hij schreef romans, waarvan De Paupers de meest bekende is,
maar vooral toneelstukken. Deze laatste werden vrijwel allemaal onder
zijn regie opgevoerd in de Stadsschouwburg van Batavia. Later zou Van
de Wall zich toeleggen op de belangenbehartiging van de kunstenaars
in Nederlands-Indië en op de strijd voor de emancipatie van de IndoEuropeanen. Hans van de Wall overleed in 1948 in Den Haag.4

De memoires
Om eerlijk te zijn, maken Van de Walls memoires een wat onevenwichtige indruk, zowel inhoudelijk als stilistisch. Zo tonen ze ons bij voorbeeld geen volledig beeld van zijn leven, maar slechts van een deel
daarvan. Om precies te zijn, van de periode vanaf zijn geboorte in 1869
tot 1905, het jaar waarin hij na zijn tweede verblijf in Nederland terugkeert naar Nederlands-Indië. Een opmerkelijke afbakening die Van de
Wall op de laatste pagina afdoet met een citaat ontleend aan Voltaire:
'Le secret d'ennuyer est celui de tout dire.' Opvallend is bovendien dat
de eerste, ruim honderd pagina's, een periode van twintig jaar beslaan
en zijn geschreven in een wat gekunstelde stijl, op een gezwollen toon,
waarbij Van de Wall in de derde persoon over zichzelf schrijft. De
overige, bijna tweehonderd pagina's daarentegen beslaan een periode
van vijftien jaar en zijn aanmerkelijk vlotter geschreven; vooral door
het veelvuldig gebruik van anekdotes en de ik-vorm.
Het, wat ik maar gemakshalve noem, eerste deel van zijn memoires
is gewijd aan zijn jeugdjaren in Indië en Nederland. Het bevat in beschrijvende vorm de bekende feiten over zijn leven, zoals het milieu
waaruit hij komt, het vertrek naar Nederland, zijn leven als gymnasiast
in Delft, de liefde voor de kunst die hij in Nederland ontwikkelt en
zijn gedwongen keuze voor de muziek. Dit deel wordt afgesloten in
1889. Van de Wall is dan twintig jaar en ziet zich voor een van de
belangrijkste keuzes uit zijn leven gesteld: namelijk accepteren dat zijn
plaats in Nederland is en geestelijk volledig Nederlander worden, of
gehoor geven aan de roep van, zoals hij dat in zijn memoires noemt,
zijn 'fata morgana', zijn geboorteland. 'Doch', zo schrijft hij even later,
'even snel als dit visoen opkwam werd het weer verdreven door de
gedachte, dat daar in Indië geen kunst was, tenminste niet zoo als in
Europa." Van de Wall besluit ten slotte toch terug te keren naar Nederlands-Indië. Zijn bezwaar tegen het gebrek aan kunst en kunstzin in
de kolonie tracht hij te ondervangen door zichzelf een niet geringe taak
te stellen: hij zou persoonlijk werken aan de verheffing van het culturele
peil in Indië.
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Het tweede deel, voornamelijk in de vorm van anekdotes, is gewijd
aan zijn ervaringen in de culturele wereld van Batavia tussen 1890 en
1905. Het beeld van de Indische maatschappij dat in dit deel gestalte
krijgt - dat zal niemand verbazen - is er een van een maatschappij
waarin ordinaire geldzucht de boventoon voert en kunst slechts een
marginale rol vervult. `De toestand, dien ik hier in 1890 op kunstgebied
vond, was van dien aard, dat ik mij direct daartegen schrap zette',
schrijft hij over zijn aankomst in Indië. 6 Het culturele leven van Batavia
aan het einde van de vorige eeuw blijkt volledig in handen van dillettanten te zijn. 'Het dilettantisme in zijn meest schadelijken en onsympathieken vorm', merkt hij geërgerd op.' Het wekt dan ook geen verbazing
dat Van de Wall met zijn hooggestemde artistieke idealen al snel botst
op een muur van onbegrip en vijandigheid. Temeer omdat hij de brutaliteit bezit om zijn artistieke criteria ten koste van de Indische dilettanten
te uiten via de kunstkritiek.8
Naast het schrijven van kunstkritieken voor de Javabode en het Bataviaasch Nieuwsblad, geeft Van de Wall, om in zijn levensonderhoud te
voorzien, muziekles aan particulieren. Maar ook dat blijkt een deceptie.
Zowel het aantal als het niveau van deze muzikale particulieren gaf
weinig reden tot tevredenheid. 'Talentloze krukken', noemt hij ze en
het frustreert hem dat van de weinige leerlingen die hij heeft het gros
bestaat uit ' [...] levenslustige weduwen, die met hun voormiddag geen
raad weten'.9
Wat zijn memoires ook zo goed duidelijk maken is hoe slecht Van
de Wall eigenlijk is toegerust voor de Nederlands-Indische maatschappij. Het wordt hem na enige tijd duidelijk dat het volstrekt onmogelijk is om in Indië van de kunst te leven. Het geldgebrek als gevolg
van zijn 'centenarbeid' voor de kunst noemt hij zelfs de 'ongeneeslijke
kanker' van zijn bestaan. 'Dat', schrijft hij niet zonder pathos, 'was wel
de droevigste tragedie van mijn carrière in Indië, waar de samenleving
sinds eeuwen is gebaseerd op geld, op een vast bepaald inkomen.
Doordat ik dat niet had, moest ik in deze samenleving wel mijn evenwicht verliezen.''°
En hij verloor zijn evenwicht, al was het maar even. Door gebrek aan
inkomsten werd hij - inmiddels getrouwd en vader van twee kinderen ', gedwongen de kunst vaarwel te zeggen en een 'echte' betrekking te
zoeken. Dat bleek voor hem echter niet zo gemakkelijk. Voor de Indische
centenmaatschappij had hij immers twee zwaarwegende, slechte kwalificaties: hij was kunstenaar en Indo-Europeaan. Ondanks talloze sollicitaties lukt het hem niet een baan te vinden. Ten slotte blijkt er een
invloedrijke Europeaan voor nodig te zijn om hem in de Indische maatschappij aan een felbegeerde baan te helpen. Mr. Henri Mounier, op
dat moment leraar Staathuishoudkunde aan het Gymnasium Willem III,
ontfermt zich over Van de Wall, lobbyt voor hem en draagt hem voor
bij de eigenaars van het Nieuw Bataviaasch Handelsblad als opvolger van
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de vertrekkende hoofdredacteur Tjaarda Mees. Met succes. Van de Wall
wordt aangenomen en heeft voor het eerst in Indië een volwaardige
baan en een vast maandelijks inkomen.
In de tussentijd bleef Van de Wall overigens actief op het gebied van
de kunst. Zo richtte hij in deze jaren de culturele tijdschriften Aurora
en De Indische Revue op en schreef hij romans en feuilletons. Deze laatste
verschenen uiteraard met enige regelmaat in zijn eigen krant. Helaas
was Van de Walls journalistieke carrière een kort leven beschoren; na
enige tijd gaat het Nieuw Bataviaasch Handelsblad failliet. Tot overmaat
van ramp gebeurt hetzelfde met zijn tijdschrift De Indische Revue.
Om uit de financiële zorgen te komen komt hij samen van J.A. van
Dijk, een jonge advocaat, op het lumineuze idee toneel te brengen in
Indië, serieus toneel. Van de Walls oude liefde. Dat was er immers niet
in Nederlands-Indië. 'Wanneer', zo schrijft Van de Wall, 'er iets op
toneelgebied beproefd werd - en dat gebeurde nooit anders dan voor
liefdadige doeleinden na een overstroming of aardbeving - dan ging
de onderneming uit van dilettanten, zonder eenige deskundige leiding." Er werd een gezelschap opgericht en onder regie van Van de
Wall werden er stukken ingestudeerd en voorstellingen gegeven in de
Stadsschouwburg van Batavia. Het werd een groot succes. Het weinig
verwende Nederlands-Indische publiek kwam in groten getale af op
het nieuwe culturele vermaak. Het betekende het begin van Van de
Walls carrière als regisseur en toneelschrijver. En wat minstens zo belangrijk was, hij kon van het toneel in Indië leven.
Ondanks dat hij in zijn missie was geslaagd (hij had het culturele
leven in Indië immers verrijkt met kunst, toneel) en ondanks dat hij
zich nu weer volledig kon wijden aan de muzen, vertrok Van de Wall
in de zomer van 1903 naar Nederland. 'Met mijn toenemende productiviteit', zo schrijft hij, 'groeide tevens het verlangen liever in Holland
mijn literaire werkzaamheden voort te zetten [...]: ik haakte naar meerdere kennis, naar artistieker omgeving, naar veelvuldiger gedachtenwisseling en naar serieuser critiek op mijn pogingen." 2 Het was echter
niet voor lang. In 1905 zet hij weer voet aan wal in Batavia; uit Nederland verdreven door heimwee en vooral door de kou. 'Ik heb', zo schrijft
hij, ' [...] soms al in den herfst, uren achtereen piano gestudeerd met
wanten aan, en drie plaids om mijn beenen geslagen, anders had ik
het niet uitgehouden van de koude, zelfs bij een gloeienden haard.
Mijn gestel is voorbeschikt voor het leven in de warmte, ik leef als een
salamander; 't liefst bij het vuur."3

Vertekening
Als we nu proberen te achterhalen wat de waarde is van Van de Walls
memoires, dan hebben we allereerst te maken met het probleem van
de vertekening. In het geval van Van de Walls memoires is er zelfs
153

Hans van de Wall
154

sprake van een dubbele vertekening: die door het geheugen en die als
gevolg van zijn publiekgerichtheid. Wat het eerste betreft: Van de Wall
schreef zijn memoires tussen 1926 en 1928. Dat betekent dat er alleen
al tussen zijn laatste herinnering (uit 1905) en het moment dat deze op
schrift werd gesteld een periode ligt van ruim twintig jaar. Nu ben ik
geen psycholoog en daarom waag ik mij nu ook niet aan uitvoerige
bespiegelingen over de werking van het geheugen. We mogen echter
aannemen dat, net als bij ieder ander, ook Van de Walls geheugen zijn
beperkingen kende en dat er ook in zijn memoires sprake moet zijn
van selectie, verdringing en verdichting.
De vertekening door het geheugen is in Van de Walls memoires
overigens het meest evident als het gaat om tijdsaanduidingen. Terwijl
hij ons aan de ene kant nauwgezet voorziet van geografische informatie
- we kunnen hem bij voorbeeld nauwkeurig volgen van de Heerenstraat
in Soerabaja, naar de Oranjeplantage in Delft, de Falckstraat en de
Frederik Hendriklaan in Den Haag tot aan de Gang Solitude en de
Tjidengweg in Batavia - is hij in zijn tijdsaanduidingen onvolledig en
niet geheel betrouwbaar. Aan de andere kant hoeft het probleem van
de vertekening door het geheugen voor de interpretatie van Van de
Walls memoires geen onoverkomelijk probleem te zijn. Zij geven immers geen verslag van een belangrijke, afgeronde, concrete gebeurtenis,
maar zij tonen vooral een staalkaart van persoonlijke gevoelens en
persoonlijke indrukken van zijn leven in een bepaalde periode in Nederlands-Indië. Daardoor is niet alleen de vraag of en waar het geheugen
zorgt voor vertekening moeilijk te beantwoorden, maar ook minder relevant.
Wat die andere vorm van vertekening betreft, die als gevolg van zijn
publiekgerichtheid, valt er iets meer te zeggen. Op het moment dat Van
de Wall zijn herinneringen op schrift stelde was hij een, althans in
Nederlands-Indië, gevierd roman- en toneelschrijver. Bovendien
schreef hij zijn memoires niet op eigen initiatief, maar op verzoek van
het Bataviaasch Nieuwsblad, die dan ook enkele van zijn herinneringen
plaatste tussen december 1926 en eind april 1927. Met andere woorden:
Van de Wall schreef zijn herinneringen als bekende inwoner van Nederlands-Indië niet in de eerste plaats omdat hij ze op papier wilde vastleggen voor het nageslacht, maar hij schreef ze in opdracht en gericht op
het toenmalige Indische lezerspubliek. Die publiekgerichtheid komt
op verschillende manieren in zijn memoires naar voren. Bij voorbeeld
in de anekdotische vorm waarvan hij zich veelvuldig bedient. Door
chargering en humor vergrootte hij weliswaar de aantrekkelijkheid van
zijn herinneringen voor zijn lezerspubliek, voor ons echter betekent dat
dat we in deze gevallen er op bedacht moeten zijn dat hij zijn fantasie
enigszins de vrije teugel laat. Minstens zo belangrijk is de vertekening
in bepaalde beschrijvingen die Van de Wall zijn lezerspubliek van
zichzelf geeft. Van de Wall koketteert op sommige plaatsen merkbaar
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met zijn (vermeende) negatieve eigenschappen. Hij overdrijft. Het gaat
hier met name om eigenschappen als zijn onhandigheid als het gaat
om het vervullen van een normale maatschappelijke betrekking, zijn
gemis aan elementair economisch inzicht, zijn fixatie op de kunst en
zijn gebrek aan journalistiek en artistiek talent. Hij doet dit zo veelvuldig en nadrukkelijk, dat we hier zeker bedacht moeten zijn op vertekening.
De betekenis van de memoires
Als we nu met de genoemde vormen van vertekening rekening houden,
kunnen we niettemin stellen dat Van de Walls herinneringen een schat
aan informatie bieden. Houden we immers rekening met de vertekening
door de anekdotische vorm, maar gaan we er tegelijkertijd van uit dat
iedere anekdote een kern van waarheid bevat, dan leveren zijn memoires een aardig beeld van de culturele wereld in Batavia aan het einde
van de vorige eeuw. Het is een schrale wereld, bevolkt door kleingeestige dilettanten die vrijwel geen kritiek kunnen velen en voor wie kunst
niet meer dan een bijkomstigheid is. 'Indië is een land van arbeid (...]
waar de bloemen der kunst niet kunnen gedijen', schrijft hij. 14 En iets
eerder merkt hij op: 'Nog altijd gold de bekende uitspraak van Busken
Huet uit de zeventiger jaren, dat in Nederlandsch-Indië wetenschap en
kunst zich aan het opkomend geslacht als bijzaken vertonen.' 15 Het is
een beeld dat we ook in andere bronnen tegenkomen, onder andere
bij Van de Walls broeder in de strijd als het gaat om de culturele
verheffing van Indië, Otto Knaap.16
Niet minder belangrijk is dat de memoires van Van de Wall natuurlijk
de persoon Van de Wall meer zichtbaar maken. Door zijn herinneringen
krijgen we meer inzicht in zijn voelen en denken en in zijn opvattingen
over kunst. In zijn memoires komt Van de Wall naar voren als een
vroeg negentiende-eeuwse romanticus, een gevoelsmens. Hij spreekt
zelf van 'een overgevoelige natuur'. En hij was een onvervalste idealist,
voor wie de strijd voor de kunst een oprechte strijd was. Hij ging er
van uit dat zoals hij zich kon verliezen in een prachtig muziekstuk of
een prachtig boek dat automatisch ook voor anderen gold. En als dat
niet het geval was, dan was het zijn taak anderen daarvan bewust te
maken. Uiteraard moest dat, zeker in Indië, tot teleurstellingen leiden.
Teleurstellingen die hij dan weer moeilijk kon verwerken.
Ook van zijn opvattingen over literatuur krijgen we een duidelijker
beeld. Naar aanleiding van zijn werkzaamheden als journalist merkt
hij bij voorbeeld op dat literatuur nooit alleen mag ontspruiten aan de
fantasie, maar altijd haar wortels in de werkelijkheid moet hebben.
'Wilde ik in de kunst ooit iets scheppen, dat waarde kon hebben', zo
schrijft hij, 'dan zou mijn fantasie moeten wortelen in de werkelijkheid." 7 En dat bedoelde hij letterlijk. Uit zijn memoires blijkt dat zijn
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belangrijkste werken, zoals De Paria van Glodok, De Paupers en Karin
Adinda, een krantebericht, een concreet nieuwsfeit dus als bron hebben.
En over die werkelijkheid merkt hij nog op dat de Indische literatuur
de Indische werkelijkheid als bron moet nemen. En dan bedoelde hij
niet in de eerste plaats de werkelijkheid van de Europeanen in Indië.
'Tot op dit ogenblik', schrijft hij, 'is het mij nog een raadsel, waarom
er [...] zoo weinig in en over Indië door belletristen geschreven wordt.
Deze gewesten met hun verschillende bevolkingsgroepen, met hun
rijkdom aan folklore, hun ontelbare heterogene typen, en met hun
telkens wisselende stadia van ontwikkeling der samenleving bieden
den schrijver-uit-drang een onuitputtelijke bron van stof.' 18
Wat Van de Walls memoires ook zo duidelijk zichtbaar maken is zijn
dualisme, zijn verdeeldheid, als gevolg van zijn afkomst en zijn opvoeding in Indië en Nederland. We zouden kunnen zeggen dat de confrontatie tussen Oost en West in hemzelf gestalte krijgt. Uit zijn memoires
vormt zich een beeld van iemand die voortdurend heen en weer geslingerd wordt tussen Nederland en Indië. Als hij in Indië is dan verlangt
hij hevig naar Nederland. Niet zozeer vanwege het land, de mensen of
de maatschappij, maar vanwege het culturele klimaat, waarbij dat in
Indië zo schril afsteekt. Is hij eenmaal in Nederland, dan wordt hij
binnen de kortste keren door heimwee en kou weer naar Indië teruggejaagd. Dan verlangt hij weer intens naar Indië, zijn geboorteland: ' [...]
waar geen koude, geen sneeuw, geen ijs en geen noordenwinden hem
zouden kwellen." 9 Van de Wall zou zijn hele leven van deze verdeeldheid last blijven houden.
En ten slotte, maar zeker niet in de laatste plaats, misschien is de
belangrijkste waarde van zijn memoires wel datgene wat Van de Wall
zelf niet met zoveel woorden zegt, maar wat wij voortdurend tussen de
regels door kunnen lezen. Ik doel hier op Van de Walls beschrijving
van zijn uiterst moeizame weg als kunstenaar en Indo-Europeaan naar
erkenning en een plaats in de Nederlands-Indische maatschappij. Onmiskenbaar wordt hiermee immers een samenleving blootgelegd
waarin geldzucht en raciale scheidslijnen zoveel belangrijker werden
geacht dan geestelijke waarden, talent en capaciteiten.
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Noten
1 Mijn dank gaat hierbij uit naar Hans Groot van het Erasmus Huis te Jakarta
die mij niet alleen op deze voorstelling attent heeft gemaakt, maar mij ook
enig documentatiemateriaal hierover heeft toegezonden.
2 Memoires, 298, 299.
3 Hs. 998. In het kader van mijn dissertatie is een door mij verzorgde uitgave
van de memoires in voorbereiding.
4 Zie voor de feiten over zijn leven ook mijn artikel 'Hans van de Wall (Victor
Ido) en het toneel in Indië rond de eeuwwisseling', in: Indische Letteren jrg.
8 (1993) nr. 1 (maart) 35-47.
5 Memoires, 104.
6 Idem, 140.
7 Ibidem.
8 Zie hiervoor ook Victor Ido, Indië in den goeden ouden Tijd (Bandoeng 1936)
dl. 2, 144-155.
9 Memoires, 180.
10 Idem, 187.
11 Idem, 213.
12 Idem, 259.
13 Idem, 286.
14 Idem, 290.
15 Idem, 141.
16 Zie hiervoor Otto Knaap, Eenige jaren kunstleven te Batavia (Batavia 1900).
17 Memoires, 184.
18 Idem, 298, 299.
19 Idem, 104.
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'The accomodations are
comfortable'
Een egodocument uit de Japanse bezettingstijd
WILMA SCHEFFERS

Riek Hoving, de schrijfster van dit egodocument, opent haar dagboek
als volgt:
Ofschoon reeds gedurende anderhalf jaar in het kamp gevangen
te zijn geweest, kom ik er nu pas aan toe onze dagelijkse belevenissen zwart op wit neer te schrijven. Misschien kan ik er later
nog wel plezier van beleven door aan mijn kinderen en misschien zelfs wel mijn kleinkinderen verhaaltjes te vertellen over
deze eentonige, maar toch in vele dingen een interessante tijd.
Riek Hoving is geboren in Nederland, uit Nederlandse ouders. Het
gezin vertrekt in 1937 naar Nederlands-Indië, waar haar ouders een
hotel gaan drijven op West-Java. Na de capitulatie van NederlandsIndië in maart 1942, verdwijnt haar vader als burger in een kamp op
Java. In februari 1943 worden Riek en haar moeder geïnterneerd in
kamp Tjihapit, een woonwijk van Bandung. Riek is dan vijftien jaar
oud. Op 21 november 1944 gaan ze op transport naar Ambarawa op
Midden-Java, waar ze in het barakkenkamp Banjoebiroe 11 geïnterneerd blijven tot de bevrijding. Ze is dan achttien jaar. Enige tijd na
de bevrijding vinden ze haar vader in Bandung en in oktober 1946
keert het gezin naar Nederland terug.
Het dagboek van Riek Hoving bestaat uit twee schriften. Het eerste
geeft de tijd in kamp Tjihapit weer en eindigt met de aankomst in kamp
Banjoebiroe 11. Halverwege het tweede schrift gaat ze kleiner schrijven.
Ze moet zuinig zijn, want er is geen papier meer verkrijgbaar. Na 17 mei
1945 heeft ze niet meer geschreven. Het werd te gevaarlijk. Het was
verboden te schrijven en in het volle Banjoebiroe waarin van privacy
geen sprake was, was het gevaar verraden te worden te groot. Beide
schriften zijn rijk geïllustreerd. Naast vele tekeningen, illustraties van
plak- en knipwerk, liedjes en gedichten, heeft Riek ook allerlei realia
in haar dagboek bewaard. Zo vinden we de band met haar Japanse
kampnummer die ze om haar arm moest dragen, en geldbiljetten uit
159

de Japanse tijd. Ook heeft ze de kartu pendaftaran (de registratiekaart)
van haar moeder ingeplakt. Interessant zijn de twee rekesten gericht
aan de kampautoriteiten, waarin om de verbetering van de voedselsituatie wordt gevraagd.
Zoals uit het openingscitaat al bleek, is Riek Hoving pas na anderhalf
jaar internering begonnen met schrijven. Dat was in juli 1944. Die eerste
anderhalf jaar beschrijft ze dus uit haar herinnering en dat doet ze heel
systematisch. Na een kort verhaal over hoe ze met haar moeder in
Tjihapit terecht kwam, volgen allerlei facetten van het kampleven en
zo wordt de organisatie overzichtelijk in kaart gebracht. Op één pagina
geeft ze de twee fasen van het bestuur over het kamp aan. Tot februari
1944 spreekt ze van inheems of Indonesisch bestuur en vanaf februari
1944 van het Nipponbestuur, waaronder ze krijgsgevangenen worden.
Dit is in overeenstemming met de historische feiten. In begin 1944
gaan de burgerkampen op Java van Japans Civiel Bestuur over naar
Japans Militair Bestuur. De kampstaf gaat dan uit militairen bestaan
en de burgergeïnterneerden worden legergeïnterneerden. Er komen
nieuwe, strenge kampregels als het ochtend- en avondappèl, het verplichte wachtlopen en allerlei kampdiensten.' Riek beschrijft hoe ingewikkeld het kampbestuur dan wordt, met de indeling in wijken, straten, huizen met elk hun eigen hoofden en de bijbehorende Japanse
benamingen. Er komen vele kantoren, zoals het Gaarkeukenkantoor,
het Tokokantoor en het Plaatsingsbureau, allemaal geleid door vrouwen. Ook behandelt ze de verschillende kampdiensten, zoals de gaarkeukendistributie, de voedselfourage, de tokodienst, de vuilnisdienst,
en de ziekenzorg. Na dit alles wordt het een echt dagboek, ook al schrijft
ze niet iedere dag.
De titel v an dit artikel, 'The accomodations are comfortable', behoeft
enige uitleg. Zo nu en dan mag er a an 'de mannen' een kaart geschreven
worden in het Maleis of het Engels. Uit twaalf voorgeschreven zinnen
kunnen er drie gekozen worden waaraan dan nog twintig eigen woorden mogen worden toegevoegd. Eén van die standaardzinnen luidt:
'Our camp is well equipped and the accomodations are comfortable'.

Kampverhoudingen
In veel kampboeken lezen we wel iets over het groeten van en buigen
voor Japanners en inheems kamppersoneel. Ook in Riek Hovings dagboek staat daarover het een en ander te lezen. Eind juli 1944 schrijft ze:
Dat buigen, daar krijg je wat van. Buig je 90° diep, dan moet
het 15° zijn. Buig je 15° diep, dan moet het 90° zijn. Ik knik
altijd maar, dat vind ik mooi genoeg, net zo l an g totdat ik ook
eens een pak slaag krijg.
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Dat pak slaag laat niet lang op zich wachten. Tijdens een fouragedienst
wordt ze geslagen door een heiho, omdat ze niet gegroet zou hebben
(een heiho is een inheemse hulpsoldaat, door de geïnterneerden ook
'klepon' genoemd):
Ik razend, heb wel gegroet, sla terug. Hij slaat weer, ik sla terug.
Andere klepons komen aanrennen. Slaan mij. Ik sla weer terug.
Ik word naar de wacht gebracht (13 klepons en 1 Jap). De Jap
brult wat en begint me te slaan en trapt mij op de grond. [...]
Alle 13 klepons mogen mij slaan. Ze rennen op mij af, slaan,
trappen en scheuren m'n blouse helemaal aan flarden. [...] 't
Kantoor wordt gewaarschuwd. [...] Krijg daar een boetpredikatie en moet dan voor straf 5 dagen in de petoet. [...] Dan in
een lege kamer gedouwd. Jappen komen telkens kijken. Krijg
wat te eten en om ± 5.00 komt Jap met 2 klepons de kamer
in. Beginnen me te trappen en te slaan. Ik vlieg van de ene
hoek naar de andere. Jap wurgt mij tot ik blauw zie. Laat dan
los. Begint aan m'n neus en haren te rukken. Probeert mijn
vingers te breken. Na een half uur gaan ze weg. Ik een beetje
suf. Om 7 uur word ik gehaald en voor de wacht gebracht. Krijg
van alles te horen en mag tenslotte naar huis. [...] Ik word
binnengehaald en gefeliciteerd, krijg van alles, ben de heldin
van het kamp. Ik erg veel voldoening, ben blij dat ik teruggeslagen heb. Heb een gezwollen gezicht, uit elkaar gerukte haren,
blauw oog, schaafwonden en reuze bloeduitstortingen. [...] Ik
heb geen traan gelaten, waar ik erg dankbaar voor ben, en ze
hebben gezien dat ik niet bang ben. [...] Veel mensen vonden
het flink van me, maar anderen vonden het stoer en stom van
me. [...] Voor mijzelf ben ik blij en erg voldaan, want hiermee
heb ik getoond dat wij Blandavrouwen geen 'doetjes' zijn.
Deze gebeurtenis was pijnlijk, aangrijpend en heel angstig. Toch is
Riek er naar verhouding nog goed vanaf gekomen. Terugslaan van
heiho's of Japanners kwam slechts zelden voor en had dan meestal
catastrofale gevolgen. De dader werd ernstig mishandeld en langdurig
gestraft, zodat hij of zij het er ternauwernood levend van afbracht. Ook
werd vaak het hele kamp collectief gestraft, bijvoorbeeld door de rantsoenen tijdelijk te stoppen of het kamp te verkleinen, waardoor men
nog dichter op elkaar kwam te zitten. De reden waarom Riek en haar
kampgenoten er nog goed vanaf kwamen, kan te maken hebben met
haar leeftijd. Veel Japanners hadden een zwak voor kinderen. Haar
moeder moest haar komen ophalen en vergeving vragen voor het gedrag
van haar dochter. Ze beschouwden Riek dus nog als een onbezonnen
kind. Gelukkig maar, want ze was toch al zeventien.
Het viel de Europese geïnterneerden zwaar om zich onderdanig te
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Houthakploeg Banjoebiroe 11 (dagboek Riek Hoving).
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gedragen tegenover het inheemse kamppersoneel. Ook werd het als
zeer vernederend ervaren om door Japanners gestraft of duidelijk als
overwonnene behandeld te worden in het bijzijn van dat personeel of
de inheemse bevolking. De oorlog was voor de Nederlanders snel en
slecht verlopen en het was al moeilijk om tegenover de Japanners die
nederlaag te verdragen, maar om dat óók te moeten doen tegenover
Indonesiërs die tot aan de Japanse bezetting altijd de minderen waren
geweest en daarbij, in de ogen van de Nederlanders, niets hadden
bijgedragen aan de Japanse overwinning, was voor velen onverdragelijk. Een enkele maal komen we daar in dit dagboek ook iets over
tegen. In het begin van de internering wordt Riek Hoving samen met
een stel anderen gepakt, bij een poging te smokkelen. Ze worden bij
de dienstdoende Japanner gebracht, waar ook een paar Indonesische
inspecteurs bij aanwezig zijn:
Hij schold ons eens flink uit en gaf ons toen de straf om een
maand lang als ordonnans op het kantoor te werken. Toen
mochten we naar huis. Razend waren we natuurlijk, het is ook
zo'n vernedering, zo voor al die inlanders (Indonesiërs moet je
zeggen).
Het zijn niet alleen Japanners en Indonesiërs die woede of ook wel
minachting opwekken. Ook onderling lopen de spanningen soms op.
De voedselrantsoenen waren al vanaf het begin niet zo groot, maar
konden nog worden aangevuld, onder meer door te 'bolossen' oftewel
uitbreken en te 'gedekken' oftewel handelen met de inheemse bevolking aan, over en door het gedek, de bamboe-omheining rond het kamp.
Door de verplichte appèls wordt het bolossen zo goed als onmogelijk
en ook het gedekken wordt moeilijker door de scherpere bewaking en
de strenge straffen. De voedselsituatie wordt dus slechter en Riek ziet
het moreel van de vrouwen dalen. Op drie september 1944 noteert ze:
'Maar de mensen hebben honger en nu komen zo langzamerhand alle
dierlijke instincten naar boven.' Vrouwen die bij bepaalde kampdiensten werken, zoals de keuken, de kamptoko en de voedselfourage worden vaak gewantrouwd en verdacht van het stelen van eten. Dat wantrouwen is soms ook niet onterecht. Riek vindt dat verschrikkelijk en
voor haar is dat een reden om de voedselfourage waar ze begin 1945
in Banjoebiroe bij werkt, te verlaten. Er wordt zoveel gestolen en de
ploeg krijgt zo'n slechte naam, dat ze eruit wil en naar de houthakploeg
overstapt. Korte tijd daarna is ze niet meer bang voor praatjes en vertrouwt ze op haar eigen, integere gevoel: 'Tegenwoordig stoor ik me
er niets meer aan wat anderen zeggen, als je alles maar voor jezelf kan
verantwoorden.'
Nog in Tjihapit komt de verordening dat de vrouwen groentetuinen
aan moeten leggen, om zo zelf de rantsoenen aan te vullen. Na veel
gemopper beginnen ze, maar al gauw constateert Riek:
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De laatste tijd wordt er ook zo erg gestolen, tomaten met zorg
opgekweekt haalt een ander er af. Overal moet controle zijn,
maar wie controleert de controle weer. Het is toch om je dood
te schamen, dat mensen van je eigen bangsa je zo bestelen,
terwijl we het eten allemaal even hard nodig hebben.
Maar het kampleven heeft ook vrolijke en moreelverhogende aspecten.
In Tjihapit woont op de Grote Postweg de concertpianiste Wilmy
Meyer-Richard. Een grote, lichte kamer in het huis is tot concertzaal
benoemd, hoewel er al vier mensen in wonen. Ook Riek Hoving en
haar moeder komen in die kamer te wonen. Het moet toch vreemd zijn
om vele malen per week uitvoeringen onder grote publieke belangstelling in je kamer te hebben, een kamer waar je toch al met zes mensen
woont - ja, the accomodations are comfortable. Riek schrijft daarover:
In onze tegenwoordige kamer [...] wordt nu al langer dan een
jaar iedere zondag door haar concert gehouden. [...] Dat is
gewoonweg daverend. Het hele kamp is er verrukt van. Ook
wordt er iedere donderdagmiddag een declamatie gehouden
[...] met piano van mevr. Meyer. Dat is ook geweldig. Dan
hebben we meestal iedere week nog eens een dag extra voor
de bakkerij, dameskantoor enz. Zo gaat het nu al langer als een
jaar. Vandaar ook de naam K.K.K.K. (kampkunstkringkamer).
Al meer dan 5000 mensen zijn in deze kamer wezen luisteren,
en we wonen er dan ook nog met z'n zessen in. Ja, deze solisten
hebben erg veel voor het kamp gedaan en als zij er niet geweest
waren, waren we nu niet in zo'n opgewekte stemming.
Zelf krijgt Riek pianoles van mevrouw Meyer en dat gaat zo goed, dat
ze meedoet aan de openbare lessen die om de zoveel tijd gegeven worden. Ook worden er veel dansuitvoeringen gehouden en niet te vergeten
de toneel- en cabaretvoorstellingen door Corry Vonk en haar groep.
Samen met de sportmiddagen die regelmatig in Tjihapit georganiseerd
worden, vormen deze evenementen zoals Riek het formuleert: 'een fijne
afleiding voor alle vrouwen en meisjes, zodat de kampzorgen zo af en
toe vergeten worden'.
Riek komt uit het dagboek naar voren als een coöperatief, kordaat,
soms ietwat onbezonnen meisje dat van aanpakken weet, de moed erin
houdt en oog blijft houden voor de vrolijke kanten die het kampleven,
naast alle narigheid, ook heeft. En dat ze er geen ongenuanceerd vijandbeeld op nahoudt, blijkt uit een ontroerende passage die van inzicht
getuigt in het feit dat voor alle betrokkenen in deze oorlog, vriend en
vijand, de situatie onvrijwillig kan zijn. Op 5 maart 1945 schrijft ze:
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Gisteren moest er ineens recreatie gehouden worden. Een oude
piano werd vanuit de boei gehaald en om 3 uur 's middags
moest iedereen komen zingen bij 't kantoor. [...] Op 't eind
stond 'Pa' [= de kampcommandant] eensklaps op, ging op 't
podium staan en hield een hele speech. Hij ging weg, we zouden
een nieuwe baas krijgen, hij hoopte dat we gauw naar huis
zouden gaan, en dat we in goede gezondheid het kamp zouden
verlaten. Hij bedankte ons voor de gezellige middag en vond
dat we mooi gezongen hadden. Nu moesten we even naar hem
luisteren. En wat was dat, hij begon te zingen! Heel weemoedig
klonk het, het was doodstil, ik kreeg op dat ogenblik erg medelijden met hem.
Wij weten niet wat dat lied betekent. Die man verlangt ook
naar huis.
Natuurlijk bevat het dagboek beschrijvingen van de vele geruchten, de
receptenkoorts, de chaos bij de appèls, onderwerpen die aan alle exgeïnterneerden bekend zijn. Over één zo'n bekend aspect dat elke dag
nogal wat uren in beslag nam, bevat het dagboek een gedichtje. Het
heet 'in de rij':
In een rij voor de toko,
In een rij voor het hout,
In een rij voor je schoenen,
Je suiker, je zout.
In een rij voor je boeken
Indien je nog leest.
In een rij voor de dokter
Die je wonden geneest.
In een rij, zelfs voor het brengen
Van je kookapparaat,
Je geld en je rijwiel,
Geen tegenstand baat.
En straks komt de vrijheid
De oorlog voorbij.
Dan wacht je met blijheid
Op je man - in een rij.

Historische waarheid en historische waarde
Tenslotte wil ik ingaan op de historische waarde van dit egodocument.
Ik heb al eerder de twee fasen in het bestuur over de kampen op Java
genoemd en de veranderingen die de overdracht van het Civiele Bestuur
naar het Militaire Bestuur met zich meebracht. De beschrijving die Riek
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De vrouwenkampen 10 en 11 te Ambarawa, Midden-Java, vanuit de lucht
gezien. De foto werd genomen uit een Nederlands vliegtuig dat op 28 januari
1945 een verkenningsvlucht maakte boven Java (uit: Van Velden 1985).
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Hoving hiervan geeft met betrekking tot het kamp Tjihapit, bevestigt
de historische feiten en is een demonstratie van de historische waarde
van haar dagboek. Wel kan het voorkomen, dat de bedoeling van een
handeling geheel verschilt van de beleving ervan. Ik wil dit met een
voorbeeld illustreren. Op 28 januari 1945 vliegt er een vliegtuig over
het kamp met rood-wit-blauwe strepen aan de onderkant. Riek gebruikt
een hele pagina kostbaar papier om met grote letters '28 jan.', 'vrij, vrij'
en 'we gaan naar huis' te schrijven. Zij en haar kampgenoten zijn dolblij
en menen dat dit vliegtuig speciaal ook over hun kamp is gevlogen om
hun het nieuws van het einde van de oorlog te brengen, wat natuurlijk
op de uitgegooide pamfletten te lezen staat, waarvan er helaas niet één
in hun kamp terechtkomt. De historische waarheid is, dat die Nederlandse Mitchell-bommenwerper een verkenningsvlucht maakte en
geallieerd nieuws per strooibiljet uitgooide. De vliegers brachten dus
helemaal geen einde van de oorlog en waren zelfs niet op de hoogte
van het feit dat daar een vrouwenkamp lag, zoals blijkt uit een officieel
verslag, dat opgenomen is in Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting:
Boven Ambarawa gekomen ontdekten wij in de daar bestaande
gevangenkampen vele honderden Europeesche vrouwen en
kinderen die in grote opwinding raakten, toen wij om de kampen bleven cirkelen op 2 tot 400 voet. Hollandsche pamfletten
werden hier van lage hoogte afgeworpen en vielen midden
tusschen de vrouwen. Naar schatting waren hier in vier kampen
ongeveer 2000 vrouwen bijeen. De Japansche schildwachten
zagen het geheel aan zonder een schot te lossen op het vliegtuig.2
Betekent dit voorbeeld nu, dat de historische waarde van dit dagboek
twijfelachtig is? Ik denk het niet, omdat het een authentieke interpretatie is, vanuit een psychologisch verklaarbaar perspectief, namelijk het
perspectief van een individuele geïnterneerde die in gevangenschap
leeft en naar bevrijding smacht. Vanuit dat perspectief is het bijna
logisch, dat in andere kampboeken uit de omgeving van Ambarawa
overeenkomstige interpretaties van deze gebeurtenis voorkomen, zoals
bijvoorbeeld in Setengah Mati van Eliza Thomson en Kind in Jappenkampen
van Carla Vermeer-van Berkum.3
De sociaal-psychologische wereld van waaruit een individu de gebeurtenissen ervaart, kan veroorzaken dat de historische waarheid geweld wordt aangedaan, maar dat hoeft niets af te doen aan de historische
waarde. Geen statistieken of feitelijke geschiedkundige werken kunnen
wat een dagboek wel kan, namelijk vertellen wat een oorlog is, wat
het is om in een Japans kamp te moeten leven. Egodocumenten als het
dagboek van Riek Hoving kunnen het verleden dat uit feitelijk materiaal
gereconstrueerd wordt, completeren.
Een onderzoeker die dat geprobeerd heeft, is Dora van Velden. Zij
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is geïnterneerd geweest in het kamp Tjideng te Batavia en is in 1963
gepromoveerd op een heldere, zeer leesbare studie van de Japanse
burgerkampen in Azië. Daarin heeft zij enorm veel feiten en cijfermateriaal verwerkt. Zij wijdt ook een hoofdstuk aan de psychische reacties
van de geïnterneerden, waarin zij aandacht besteedt aan de verhouding
tussen de geïnterneerden onderling en die tussen hen en het Japanse
kamppersoneel. 4 Verhoudingen waarover we in het dagboek van Riek
Hoving ook de nodige informatie krijgen. Dit twaalfde hoofdstuk van
Van Velden bevat veel informatie, ook uit persoonlijke bronnen, maar
haar slotopmerkingen beperken zich tot algemene constateringen zoals
de zwijgzaamheid van ex-geïnterneerden over hun kampervaringen,
het ontbreken van haatgevoelens ten opzichte van Japanners bij velen
van hen en de levenswijsheid die zij in hun kamptijd opgedaan kunnen
hebben.
Ik realiseer mij, dat het onderzoek van Dora van Velden van vóór
1963 stamt en dat haar nog niet zoveel 'empirisch materiaal' ter beschikking stond. Nu, in 1993, is dat anders. Er is veel meer voorhanden
gekomen. Vooral vanaf de zeventiger jaren, zoals ook Gerard Termorshuizen in zijn artikel 'Altijd weer aan denken' signaleert.' Wel is het
zo, dat een groot deel daarvan uit publikaties bestaat, met of zonder
literaire pretenties. Het is veelal niet na te gaan of, en zo ja, welke
veranderingen in een dagboek zijn aangebracht, voordat tot publikatie
is overgegaan. En in memoires die vele jaren na dato op papier worden
gezet, spelen de afstand in tijd en een eventuele vertekening van het
geheugen een rol. Natuurlijk hoeft dat niet te betekenen, dat ze daardoor
veel aan historische waarde inboeten en ze blijven voor empirisch onderzoek belangrijk.
Naast deze gepubliceerde kampboeken is er ook veel ongepubliceerd
materiaal te vinden. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
(RIOD) beschikt over een grote verzameling egodocumenten, en instellingen als het Informatie en Coördinatie Orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (ICODO), de Kinderen uit de Japanse Bezetting en de
Bersiap 1941-1949 (KJBB) en het Indisch Wetenschappelijk Instituut
(IWI) ontvangen regelmatig persoonlijk materiaal. En gelukkig komt
het ook voor, dat ex-geïnterneerden hun dagboeken en memoires aan
geïnteresseerden ter lezing geven, zoals Riek Hoving dat heeft gedaan.
Hopelijk zullen steeds meer betrokkenen er toe komen om hun geschriften te voorschijn te halen, want het is belangrijk materiaal, ooggetuigenissen van wat nu geschiedenis is. En wat minstens zo belangrijk is,
is het feit dat er nog zovelen zijn die hun dagboeken en memoires
persoonlijk kunnen toelichten, of eruit voorlezen en eruit vertellen,
waardoor misschien nog veel van wat vergeten was weer in de herinnering terugkomt.
Met alle kampboeken die al op tafel liggen- hopelijk spoedig aangevuld met veel wat nog onder tafel ligt - is er nu zoveel materiaal beschik168

baar, dat nader onderzoek naar 'De psychologische reacties der geïnterneerden', zoals de titel van het hoofdstuk van Dora van Velden luidt,
ter hand genomen kan worden en het hoofdstuk zèlf inhoudelijk aanzienlijk aangevuld.
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Noten
1 Van Velden 1985, hoofdstuk 4 en De Jong 1984-1986, dl. 1 lb Tweede helft,
hoofdstuk 9.
2 De Graaf e.a. 1982, 423-424.
3 Thomson 1983, 96-98 en Vermeer-van Berkum 1991, 101-103.
4 Van Velden 1985, hoofdstuk 12.
5 Termorshuizen 1990, 163.
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Van vrije jongen tot ratu adil
De memoires van kapitein Raymond Westerling
J.A. DE MOOR

In het najaar van 1952 verscheen het boek Mijn Mémoires... van kapitein
Westerling.' Het is met deze memoires merkwaardig gesteld. Het begint
er al mee dat Westerling het boek niet zelf heeft geschreven. Dat heeft
hij aan een ander overgelaten, een ghostwriter, en zoals dat wel meer
gebeurt, met voorspelbare gevolgen. Westerlings ghostwriter ging in een
aantal opzichten met het boek aan de haal en legde er een politieke
boodschap in, die Westerling zelf zo één, twee, drie niet had kunnen
bedenken. In de tweede plaats zal er zelden met zo veel spanning
uitgekeken zijn naar memoires als in dit geval. Het publiek opgestookt
door de pers, verwachtte onthullingen, 'de politiek' hield om dezelfde
reden zijn hart vast. Westerling zou, zo meende men, smakelijke onthullingen doen over het gedrag van hoge militairen in het voormalig Nederlands-Indië en deze onthullingen zouden een blaartrekkend spoor nalaten en tal van reputaties kraken. Zelden zal het verschijnen van
memoires in zo'n anti-climax geëindigd zijn als in dit geval. Wat er
ook in mocht staan, onthullingen waren het niet. Een derde reden is
dat we hier te maken hebben met een boek waarin Wahrheit und Dichtung
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is de opgave voor de
historicus (ook wel een beetje de 'sport') het hele verhaal te ontrafelen
en te onderzoeken op welke feiten het stoelt en met welke boodschap
deze wordt gepresenteerd. Ten slotte, in de vierde plaats, is het boek
vooral een politiek document, dat, in combinatie met Westerlings kortstondige rol in de marge van het politieke leven, een verstrekkende
psychologische en symbolische betekenis heeft gehad. Er werd veel
meer in het boek gelegd dan er werkelijk in stond. Het boek en de man
zelf groeiden uit tot het brandpunt van alle politieke frustratie en nationale gekwetstheid om het verlies van Indië ('met een vent als Westerling
zaten we nu nog in Indonesië') die zo kenmerkend waren voor het
politieke en maatschappelijke klimaat in de jaren vijftig.
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Van vrije jongen tot 'ratu adil'
Westerling 'schreef' zijn 'Mémoires' op 31-jarige leeftijd, tijdens een
soort 'ballingschap' in Brussel in 1950 en 1951. Hij was in 1919 in
Istanbul geboren, in de voorstand Pera, reden waarom hij later als 'de
Turk' bekend kwam te staan. Zijn familie woonde al vanaf het midden
van de achttiende eeuw in Turkije (de oudste vermelding dateert van
1742) 2 en had daar, vermoed ik, de familienaam Westerling aangenomen. Raymond groeide op in Istanbul en bezocht de Franstalige Jezuïeten-kostschool St. Jozef. Een probleemloze jeugd, naar zijn memoires
te oordelen; alleen zijn vroegtijdige militaire begaafdheid schiep wel
eens wat moeilijkheden. Hij vermeldt dat hij op zesjarige leeftijd al
zoveel zeeroversverhalen en wild-westromans had gelezen als waarmee
andere jongens tot hun twintigste toekunnen, dat hij op zevenjarige
leeftijd reeds een voortreffelijk schutter was die op achttien meter afstand een muntstuk kon raken, en dat hij, ten slotte, als de kroon op
zijn opvoeding, als dertienjarige de tuinmuur van de ouderlijke woning
met zelfgemaakte explosieven succesvol tot ontploffing wist te brengen. 3 Een 'wonderkind' of een 'total loss', zo vragen we ons met W.F.
Hermans af.
Het verwondert ons dus niet dat hij zich als 21-jarige aanmeldde voor
de Nederl an dse militaire dienst om te helpen ons land te bevrijden van
de Duitse overheersing. Hij kwam bij de Prinses Irene Brigade terecht,
maar daar vond hij het maar een saaie bedoening. Hij meldde zich al
spoedig, op zoek naar wat meer actie, voor een Britse commando-opleiding, die hij succesvol afsloot met het verwerven van de rode baret.
Vanaf 1944 was hij als medewerker van het Bureau Bijzondere Opdrachten werkzaam in het bevrijde Noord-Brabant, en wel als instructeur
van de nieuw geworven Oorlogsvrijwilligers. Daadwerkelijke ervaring
op het Europese slagveld heeft hij - tot zijn spijt - tijdens de Tweede
Wereldoorlog overigens niet opgedaan.
In juni 1945 ging hij over naar het KNIL en vertrok naar Ceylon.
Maar ook nu werd hij door pech achtervolgd. Voordat hij kon worden
ingeschakeld bij de strijd tegen Japan - hij popelde van ongeduld om
zijn bijdrage te leveren - gaf dat land de strijd op. In september van
dat jaar werd hij bij Medan gedropped. Daar organiseerde hij, inmiddels
tot reserve-tweede luitenant bevorderd, een inheems politie-korps. De
explosieve en gewelddadige situatie bood hem onverwachts gelegenheid zijn kennis van het commando-werk in de praktijk te brengen. In
korte tijd verwierf hij zich een reputatie met de hardhandige bestrijding
van Indonesische terroristen en bendes tijdens geheimzinnige nachtelijke acties. Hij ontpopte zich als een 'militaire ondernemer', een 'vrije
jongen' die zo zijn eigen methoden had om terroristen op te ruimen.
Daarbij raakte hij echter in conflict met de Britse autoriteiten, die met
de moed der wanhoop de verschillende partijen uit elkaar trachtten te
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houden. Het conflict leidde uiteindelijk tot zijn verwijdering van Sumatra, vooral nadat de Britten een onderzoek waren begonnen naar de
wijze waarop 'verdachten' door Westerlings ondergeschikten tijdens
verhoren werden behandeld. De Nederlandse legerleiding riep Westerling terug naar Batavia; zijn carrière leek voortijdig beëindigd.4
Onverwachte omstandigheden hielpen hem echter verder. In juni
1946 was in Batavia een speciale commando-eenheid opgericht, Depot
Speciale Troepen, onder de KNIL-officier Scheepens. Tijdens de eerste
actie van het Depot raakte Scheepens zwaar gewond. Op voordracht
van de legertop werd zijn plaats ingenomen door de toen 26-jarige
Westerling. Westerling bleef tot november 1948 aan het Depot, later
Korps Speciale Troepen, verbonden en kon dit grotendeels naar eigen
inzicht opbouwen en in actie laten komen. Het was zijn glorietijd, een
periode waarin hij moeiteloos uitgroeide tot Indië's meest controversiële militair. Het optreden van het DST op Celebes, in de periode
december 1946 - februari 1947, is bekend. Ook op Java en Sumatra is
het Korps in 1947 en 1948 onder zijn leiding talloze malen in actie gekomen.'
In november 1948 werd hij echter door generaal Spoor ontslagen als
commandant van het KST. Het korps was onder Westerlings leiding
geheel 'uit de hand geraakt', zoals het heette, en betrokken geraakt bij
een aantal oorlogsmisdrijven. In zijn Mémoires presenteert Westerling
overigens een heel ander beeld van zijn vertrek.
Vanaf begin 1949 leefde hij als gedemobiliseerd militair en medeeigenaar van een transportbedrijfje in de buurt van Bandung. Zijn rol
was echter nog niet uitgespeeld. Het is vanaf deze tijd dat de legendevorming rond zijn persoon grote en soms ook groteske vormen gaat
aannemen. We zien hem plotsklaps terug als de organisator van een
`volksbeweging' in West Java en als aanvoerder van een tienduizenden
leden tellende privé-strijdmacht, de APRA, de Angketan Perang Ratu Adil,
'het leger van de rechtvaardige vorst'. Westerling zelf treedt hier op als
de reïncarnatie van de lang verwachte 'rechtvaardige vorst'. Of de Javaanse bevolking hem werkelijk zo zag, af dat journalisten en andere
schrijvers hem steeds sterker in deze rol hebben geduwd, is een nog
niet uitgemaakte zaak. Ik houd het op de tweede mogelijkheid. In ieder
geval is duidelijk dat de volksbeweging en de APRA niet werkelijk in
deze vorm en omvang bestonden. Maar van groter belang is dat ze zelfs
als illusie serieus genomen werden door de Nederlandse èn Indonesische autoriteiten. Daarom werd Westerling kort voor de Soevereiniteitsoverdracht ineens - en wellicht ook tot zijn eigen verrassing - een
machtsfactor van betekenis. De grote angst was dat hij de Soevereiniteitsoverdracht zou verstoren. Toen dat niet gebeurde zakte de spanning.
De aanval die een kleine groep van Westerlings getrouwen (circa 400
man, de hele APRA!) ten slotte op 23 januari 1950 op Bandung lanceerde, kwam daardoor als een extra verrassing. Heel eventjes maar
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Raymond Westerling (op de voorgrond) als commandant van de Groene Baretten in Nederlands-Indië, 1948.
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viel Westerlings 'Napoleontische slagschaduw' over de Preanger (om
met Springer te spreken), maar lang genoeg om hem een onverwoestbare reputatie als de waaghals en krachtpatser te geven. De vernedering
aan Indonesische kant was groot, evenzo het leedvermaak aan Nederlandse zijde.6
Na zijn ontsnapping uit Indonesië en na een korte gevangenschap in
Singapore vestigde hij zich in Brussel. In absentia werd hij de held van
rechts Nederland. Journalisten, politici, Ambonezen, al degenen die de
'verkwanseling van Indië' maar niet konden aanvaarden, idealisten,
oprichters van nieuwe politieke partijen, Door-de-Eeuwen-Trouw-ers,
criminelen en hysterici, allen wendden zich tot Westerling als naar de
redder des vaderlands. En in al hun plannen speelde hij de hoofdrol,
of hij dat nu wilde of niet. 'Sympathisanten' (what's in a name) organiseerden eenactie-Westerling', met grote publieke bijeenkomsten, waar
ook de stem van de held zelf te horen was via een zogenaamde 'wirerecorder'. Toen hij eenmaal in Nederland was teruggekeerd, april 1952,
en na één dag hechtenis was vrijgelaten, kon hij ook persoonlijk aan
al deze festiviteiten deelnemen. Hij was een gevierd spreker, die vooral
in de discussie goed op dreef kon zijn.
Alle aandacht en rumoer konden echter niet wegnemen dat het hem
persoonlijk erg slecht ging. Hij liet alle vertoon over zich heen komen,
deels uit ijdelheid omdat hij zelf ook begon te geloven in zijn eigen
belangrijkheid, deels uit pure noodzaak. Hij had geen bron van inkomsten en verkeerde permanent in grote geldnood. Het belangrijkste was
dat hij niet meer wist wat hij met zijn leven moest beginnen. Dat is
niet alleen zijn persoonlijke tragiek, maar in het algemeen die van de
militair die na intens beleefde dienstjaren bij terugkeer in de burgermaatschappij moeilijk lijn in zijn leven weet te brengen en geen zinvolle
functie meer weet te vinden en wiens leven één grote dwaaltocht is
geworden. In deze omstandigheden kwamen ook zijn Mémoires tot stand.

De

Mémoires

Een van de personen die Westerling in 1950 en 1951 in zijn Brusselse
pension bezocht was de duistere figuur van jhr. R. Groeninx van Zoelen.
Een in politiek Nederland beruchte figuur, die in ambtelijke kring
steevast spottend werd omschreven als de 'bekende pugilist', omdat
hij de journalist Van Blankenstein eens een stevige kaakslag had toegediend. Het was deze jonkheer die Westerling hielp de memoires te boek
te stellen en die betrokken was bij de onderhandelingen tussen de
Zuid-Molukse Beweging en de Stichting Door de Eeuwen Trouw en
Westerling.' De uitgeverij Opera Mundi (Parijs, Brussel) kocht in 1950
de rechten voor publikatie van Westerling voor een eenmalig, mij onbekend, maar vermoedelijk gering bedrag. Vervolgens werd het manuscript commercieel zo grondig mogelijk uitgebuit. Reeds in de zomer
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van 1951 waren een Engelse en Franse vertaling gereed gekomen. De
Engelse, Franse en Nederlandse editie verschenen vrijwel gelijktijdig,
in 1953 nog door een Duitse vertaling gevolgd. Voorpublikaties verschenen in 1952 als feuilleton in Le Soir (Brussel) en in het Zondagsblad,
een bijblad van Het Volk (Gent). Van al deze uitgaven heeft Westerling
nooit meer een cent gezien. Hij was eigenlijk gewoon geflest. Duidelijk
is dat hij zelf met de exploitatie van zijn Mémoires weinig bemoeienis
meer had. Het boek was hem behendig ontfutseld.'
De Mémoires zijn een mengeling van jongensboek en politiek traktaat.
Enkele hoofdstukken bevatten louter tendentieuze politieke beschouwingen, waarin de hand van Groeninx kan worden herkend. Groeninx's
stokpaarden zijn ook zichtbaar in het dreigende slotaccoord dat over
twee hoofdstukken is uitgespreid en waarin de toekomstige Sowjetoverheersing van Indonesië wordt beschreven. Daarmee wordt de hele
kwestie in Koude Oorlogssfeer getrokken (toen overigens niet zo
'koud', wanneer men denkt aan Korea), een extra factor in de mobilisering van de publieke opinie.
Wat vertellen de Mémoires nu eigenlijk over de militaire gebeurtenissen in Nederlands-Indië en Westerlings aandeel er in? Vijf hoofdstukken behandelen de episode Sumatra (1945-1946), acht gaan er over
Celebes (1946-1947) en twaalf over de periode van de APRA, de aanslag
op Bandung en de nasleep ervan (1949-1950). Westerling geeft een
consistente beschrijving van zijn optreden dat neerkomt op de bestrijding van terreur met contra-terreur. Het relaas is echter meestal erg in
het vage gehouden. Je kunt het in feite alleen volgen als je weet waar
het over gaat en als je over andere, aan de archieven ontleende, documenten beschikt, die de militaire operaties duidelijker in kaart brengen.
Bovendien wordt het verhaal afgewisseld met een grote hoeveelheid
min of meer macabere verhalen en staaltjes van militaire bluf en grootspraak. De politieke teneur van het verhaal is die van de vooroorlogse
koloniale ideologie: een kleine groep onwilligen terroriseert de bevolking; schakel deze groep uit en de bevolking, die slechts verlangt naar
rust en orde, zal gewillig terugkeren onder het Nederlands bestuur.
Pijnlijke en voor zijn carrière beslissende momenten worden niet, óf
in uiterst verdraaide vorm, gepresenteerd. Grootspraak en fantasie schakelen over in een nog hogere versnelling wanneer de APRA-episode
ter sprake komt. Het hele verhaal is een web van mythe, legende en
halve waarheden. Zonder schroom presenteert hij zich als de ratu adil;
de bevolking geloofde in hem, zegt hij. Hij was 'één met de inlanders',
hij verdedigde de 'kleine man', de tani, tegen de moordenaars, en de
deelstaat Pasundan tegen de Republiek.
Wat hierboven is gezegd van de Mémoires geldt nog sterker voor Westerling, de Eenling, dat precies dertig jaar na de Mémoires verscheen. Dit boek
is een vertaling en bewerking van een Franstalige hagiografie over
Westerling van de hand van Dominique Venner, Westerling, Guérilla Story
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uit 1977.9 Werkelijkheid en fantasie vinden we hierin sterk vergroot
terug. Wat de 'werkelijkheid' betreft: Westerling voegde documenten,
brieven en foto's aan het boek toe, waarmee het verhaal een historisch
verantwoord en onderbouwd aspect krijgt. Hij voelde de behoefte zich
te verdedigen tegen de kritiek op zijn militaire optreden en zich te
rechtvaardigen door er op te wijzen dat hij namens de militaire autoriteiten handelde, met hun volledige instemming en goedkeuring. In de
jaren zeventig en tachtig leek hij immers in zijn eentje de schuld te
krijgen van alles wat was misgegaan in Indië. Maar daarnaast bevat
het boek een veel grotere hoeveelheid 'fictie' en fantasie dan de in
vergelijking daarmee nog nuchtere en sobere Mémoires van 1952. Het
opgewonden proza van Venner, de opgeklopte dialogen, de verheerlijking van gewelddaden, dat alles is veel sterker vertegenwoordigd in
De Eenling dan in de Mémoires. Een bijzonder fraai voorbeeld van politieke fictie is de voortdurende benadrukking van de band met generaal
Spoor. Westerling zou Spoors meest vertrouwde militair zijn geweest.
Ter versterking van deze gedachte wordt de hele familie Spoor ten
tonele gevoerd, en wordt zelfs vermeld dat het boek verschenen is bij
'Uitgeverij Spoor'; het is, bij mijn weten, het eerste en laatste boek dat
door deze bekende uitgeverij is gepubliceerd. Dat Westerling dit kon
doen dankte hij overigens ook aan Spoor zelf. Deze heeft Westerling
lang, tè lang, de hand boven het hoofd gehouden. Op beslissende momenten echter wist Spoor toch wel de hoofdzaken van de bijzaken te
onderscheiden, bijvoorbeeld toen hij in november 1948 Westerling als
commandant van het KST ontsloeg. De speciale band met Spoor is een
mythe. Een ander mythisch aspect, dat De Eenling nog veel sterker dan
de Mémoires benadrukt, is dat van Westerling als de beschermer van het

volk. Zijn verlangen zich in dienst te stellen van het Indonesische volk
was de voornaamste drijfveer achter zijn militaire optreden, schrijft hij.
Hij beschermde 'de inlander', terwijl de Nederlandse politici hun plicht
verzaakten.
Wat is de betekenis van Westerlings boeken? Literaire waarde hebben
ze niet. Als bron van informatie over de krijgshandelingen zijn ze te
vaag en staan ze te vol met grootspraak en snoeverij. Ze zwijgen over
de acties van het KST van maart 1947 tot november 1948.
Nee, de betekenis van Westerlings boeken ligt mijns inziens meer
op politiek-psychologisch en symbolisch vlak. De man, zijn levensloop
en boeken zijn een symbool geworden van de opgekropte herinnering
aan de militaire nederlaag in Indonesië. Op die onverwerkte nederlaag
is men blijven reageren - in de jaren vijftig èn daarna - met een verongelijkte verontwaardiging en met een schijnbaar onuitroeibare gekwetstheid. Liever bleef men te pas en te onpas schermen met Westerling als
een symbool van Nederlandse onverzettelijkheid (ook al wist men van
zijn persoon en militaire optreden niets af), dan dat men wilde weten
wat werkelijk gebeurd was tijdens de oorlog in Indië. Westerlings
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persoon, eigenlijk veel meer nog dan zijn boeken die door weinigen
gelezen zijn, representeert de kleinburgerlijke fascinatie met de 'geweldenaar' en de 'sterke man'. Vooral de APRA-coup, in al zijn opgeblazenheid, vat deze bewondering nog eens samen. Dat Westerling deze rol
te spelen kreeg, dankt hij mijns inziens vooral a an de agressieve manipulatie van journalisten (die vooral!), hele en halve politici en tal van
duistere figuren, die als roofvogels op hem zijn neergedaald en die hem
en zijn werk zonder scrupules hebben geëxploiteerd - en natuurlijk
ook aan zijn eigen politieke naïviteit, die hem er toe bracht aan vrijwel
elke onderneming, hoe onzinnig ook, mee te doen.
Westerlings boeken hebben niets bijgedragen aan de beantwoording
van de vraag wat er nu werkelijk op militair gebied in NederlandsIndië is gebeurd. Het ziet er eerder naar uit dat ze de be antwoording
erv an in de weg hebben gesta an en dat we op dit punt pas helderheid
zullen kunnen krijgen, als we erin slagen de Mémoires v an Westerling
in psychologisch opzicht ter zijde te schuiven.

J.A. de Moor is verbonden aan het Instituut voor de Geschiedenis van de
Europese Expansie van de Rijksuniversiteit Leiden. Momenteel schrijft hij een
boek over de geschiedenis van het Korps Speciale Troepen in Nederlands-Indië.
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1 Mijn Mémoires... door kapt. Raymond Paul Pierre Westerling (Antwerpen/
Amsterdam, Uitgeverij P. Vink, z.j.).
2 Legatie Turkije (Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage), 1138.
3 Mijn Mémoires, 10, 12, 13, 14.
4 Carrière-overzicht hoofdzakelijk gebaseerd op uittreksel Stamboek Koninklijke Landmacht en Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen,
Z 267 Y 109, map 4, Archief Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen (Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage).
5 W. IJzereef, De Zuid-Celebes Affaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke
executies (Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1984); J.A. de Moor, 'Het Korps
Speciale Troepen: tussen Marechaussee-formule en politionele actie', in: G.
Teitler en P.M.H. Groen (red.), De Politionele Acties (Amsterdam, De Bataafsche
Leeuw, 1987) 121-143.
6 J.A. de Moor, 'Kapitein Westerling en de APRA-coup: het einde van een
mythe', in: G. Teitler en J. Hoffenaar (red.), De Politonele Acties. Afwikkeling
en Verwerking (Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1990) 45-60.
7 Archief Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, G. 14968, Nederlandse ambassadeur aan Minister van Buitenlandse Zaken, 18 mei 1951
(Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage).
8 De Franse editie droeg de titel: Mes aventures en Indonésie (Paris, Hachette,
1952). De Engelse uitgave: Challenge to terror by Raymond 'Turk' Westerling
(London, Kimber, 1952). De Duitse: Ich war kein Rebell. Meine Abenteuer in
Indonesien (Wenen, Ullstein, 1953). In 1951 hadden de Engelstalige en Franstalige manuscripten nog een andere titel gedragen, namelijk respectievelijk
Prince Justice. Autobiography of the Lawrence of the South Pacific, en Les Aventures
du Lawrence du Paci ique du Sud. De Nederlandse versie bevat de mystificatie
alsof deze uit het Engels is vertaald: 'Geautoriseerde vertaling door Rufus'.
Achter 'Rufus' mogen we jonkheer Groeninx van Zoelen vermoeden, die
hier voor de gelegenheid poseert als vertaler.
9 Dominique Venner, Westerling, Guérilla Story (Paris, Hachette, 1977). Westerling, de Eenling, zonder auteur (Amsterdam, Uitgeverij Spoor, 1982). Het
betreft hier een vertaling van het boek van Venner, waaraan Westerling
documenten, foto's en kranteknipsels heeft toegevoegd. Venner had de documenten e.d. ook ter inzage gehad voor zijn boek, maar er slechts mondjesmaat
gebruik van gemaakt. De uitgave van Westerling, de Eenling lijkt tot stand te
zijn gekomen met hulp van een aantal vrienden en bekenden van Westerling.
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Teruggaan naar een vergeten tijd
De 'tropische jaren' van Rudy Cornets de Groot
GERARD TERMORSHUIZEN
Voor Andrea, Saskia en Rutger
'Wat ik voel, denk, vermoed of geloof
op dit moment, wat ik nu ben, dat is
ook mijn verleden, omdat herinnering
iets is, wat je bent'

(Tropische jaren, p. 81)

Voor een wat oudere generatie in de Nederlandse literatuur geïnteresseerden is de naam van Rudy Cornets de Groot verbonden aan de
talrijke essays - bijeengebracht in een vijftiental bundels - die hij vanaf
de jaren zestig tot het begin van de jaren tachtig schreef over auteurs
als Lucebert en Simon Vestdijk, Harry Mulisch en Gerrit Achterberg.
Onorthodox en eigenzinnig van visie, provocerend en dus voortdurend
uitnodigend tot tegenspraak, dat vooral was kenmerkend voor dat werk.
Over Indië en Indonesië of over de door deze archipel geïnspireerde
letterkunde treft men in dit persoonlijke oeuvre nauwelijks iets aan;
ook in andere opzichten doet niets daarin vermoeden dat Cornets de
Groot een Indische achtergrond had en dat hij vrijwel zijn gehele jeugd
had doorgebracht in het koloniale en post-koloniale Indonesië. Bleven
de lezers van zijn essays daarvan dus onwetend, ook zijn directe omgeving, met inbegrip van zijn naaste familie (zijn vrouw Willy en hun
drie kinderen), was heel lang niet meer dan oppervlakkig op de hoogte
van zijn Indische antecedenten. Hij praatte er gewoon niet over. Slechts
een enkele keer kwam daarvan iets naar buiten, zoals in 1968 toen
Margaretha Ferguson hem in een interview vroeg naar de betekenis
van zijn Indische afkomst voor zijn leven. Het antwoord was kort en
maakte verder vragen hierover overbodig: 'Er komt een moment dat
men zijn voorouders verwerpt, dat men het zonder voorbeeld gaat doen.
Op dat moment vestig ik mijzelf, ik word opnieuw geboren, en daar
heb ik zelf de hand in. [...] Ik werd in Nederland herboren. Daar houd
ik me nu mee bezig."
Toen hij dit zei was hij 39 jaar oud. Zijn Indische jeugd achtte hij
een afgesloten verleden, een periode die als het ware ontkoppeld kon
worden van zijn latere leven, en die daarom ook gerust 'vergeten' kon
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worden, zoals hij het eens uitdrukte. 2 Wat dit soort uitspraken waard
waren, bleek ruim een decennium later toen hij, met vakantie in Istanboel, op overrompelende wijze werd geconfronteerd met dat vergeten
verleden. Over die confrontatie, die behalve in zijn in 1986 gepubliceerde roman Tropische jaren3 haar neerslag vond in vele dagboek- en
andere notities,4 kom ik dadelijk te spreken. Als een introductie daarop
geef ik eerst wat bijzonderheden over Cornets de Groots leven. Naast
informatie uit gesprekken met hem, maak ik gebruik van de zojuist
genoemde notities die ik van hem en, na zijn dood, van zijn dochter
Saskia kreeg. 5 Alleen al om het onderwerp van dit symposium, Indische
egodocumenten, zal ik niet aarzelen er hier en daar uit te citeren.
Rudy Cornets de Groot werd geboren in Bandoeng op 3 februari 1929,
het jaar dat de hem later zeer intrigerende dichter-zanger Speenhoff 6 in
Indië arriveerde voor zijn omvangrijke tournee. Hij stamde uit Indoeuropese ouders. Het was zijn vader, 'een kampongkind' dat pas op
zijn twaalfde op grond van zijn leerprestaties door diens vader werd
'erkend" en zich een redelijke gouvernementsbetrekking had weten te
verwerven, die hem - door middel van boeken bijvoorbeeld - in contact
bracht met de Europese denkwereld; echt thuis voelde hij zich echter
in het eenvoudige Indische familiemilieu van zijn moeder. In 1989
schreef Cornets de Groot: 'Mijn grootouders hebben altijd aan de rand
van de kampong gewoond. Ze hadden een zoon en drie dochters, van
wie er twee aan de kampong konden ontkomen: mijn moeder en een
ongetrouwd gebleven zusje [...]. Mijn opa was een bekeerde Katholiek,
en daarom nogal rechtlijnig in de leer. Hetgeen toch niet kon voorkomen, dat oma na zijn dood (in 1937) een plaats voor zijn geest aan tafel
vrij hield, hem verwende met allerlei lekkere hapjes, hem toesprak en
bij het slapen gaan zijn pyjama op zijn eigen plaats naast haar in het
tweepersoonsbed neerlegde. Na zes uur 's avonds mocht ik van haar
niet meer onder de waringin komen, omdat dan de geesten rondwaarden in en onder die "geestenboom". Ik heb die dingen altijd een beetje
eng, maar ook wel heel beminnelijk v an haar gevonden en kon in 1952
- het jaar van Op de grens - de bezwaren die Walraven ertegen had niet
delen. Eerlijk gezegd, deel ik ze nog niet: Walraven is teveel een Holl an
-der,tvlnaiosmzukentbgrijp.Toezn
'47 of later naar Nederland kwam, gaf ze dit ritueel op, "omdat de geest
v an opa in Indonesië was achtergebleven." Dat was misschien maar
een gevoel. Maar soms staat het gevoel aan de ingang v an een redelijke
gedachte. Mijn moeder had veel van mijn oma.'8
Het eenvoudige gezin waarin Rudy opgroeide had, zoals dat nu eenmaal ging, weinig contact met 'totok'-kringen. In een a antekening uit

1985 waarin hij ingaat op uitlatingen v an Rudy Kousbroek over de
verhoudingen in de vroegere kolonie, merkt hij op: 'Ik vind het heel
pijnlijk dit te zeggen: maar juist zulke jongens als mijn vereerde naamge182

noot mochten van hun ouders met jongens als ik niet omgaan in hun
jeugd. Van de weeromstuit ging ik ook niet met hen om. Ik stond
dichter bij de Indische omgeving: Indo's, Indonesiërs - vooral bedienden en venters, en natuurlijk Moeljono [een Indonesische student, G.T.]
die bij ons inwoonde - dan bij deze Hollanders.'9
Rudy's oudste herinneringen gingen terug naar Padang waar het
gezin, na een verlofperiode in Nederland, tussen 1935 en 1937 woonde.
Relatief 'onschuldige' jaren die hij, schrijvend over zijn rondzwervingen
en avonturen, zijn schooltijd bij de fraters en de djongos Bahar, met
weemoed herdenkt. Vooral aan Bahar hechtten zich zijn herinneringen
aan die tijd: 'Wanneer ik aan zijn zorgen werd toevertrouwd, fantaseerde
hij in de tuin uit een houtskoolvuurtje een compleet kampvuur en
maakte daarop een schotel nasi goreng voor mij. En dan zong hij z.g.
Indianenliedjes: Minahaha, minahoho... Dat waren ervaringen even
groot en avontuurlijk als de geuren die zich in het donker verspreidden."0
In 1937 verhuisde het gezin naar Batavia, een stad die voor zijn
vorming heel veel heeft betekend. Hij hield van Batavia, was er aan
'verslingerd: een kind, een slaaf van "Betawie" '. 11 Over de eerste jaren
daar schrijft hij bijvoorbeeld: 'Ik hield van het lichtjes kijken op de
pasar gambir op het Koningsplein, maar vooral hield ik van de boekenmarkt op pasar Senèn, waar ik op vrije middagen met mijn vader heen
ging, achterop de fiets in het allerdrukste verkeer ter wereld.' En over
school: 'het was niet akelig en het was niet leuk, niet saai en niet
opwindend. Ik deed mijn best niet en ik was evenmin lui. Ik liep er
heen (en ook terug) door een park en daar zag ik die halfgekke vrouw,
volkomen naakt in het bassin van een fontein - een geschiedenis waar
Tropische jaren mee begint. Ik ontvlood haar gebied gezwind, uitgejoeld
door de jongelui, die zich kostelijk amuseerden ten koste van haar. Zij
bepaalde van toen af aan ongeveer het geestelijk klimaat waarin ik leefde "2
Met de laatste passage doelt hij op de periode van ontwakende puberteit, ziekmakende verliefdheden, zijn eerste verwarrende seksuele ervaringen, en het dat alles omhullende `raadsel vrouw': het is dit laatste
hem ook in zijn volwassen leven intrigerende 'unbeschreiblich weibliche"3 dat - zo blijkt bijvoorbeeld uit Tropische jaren - voor hem een
belangrijk richtpunt zou blijken te zijn op zijn latere geestelijke zoektocht naar zijn jeugd in Batavia.
In Batavia maakte hij het uitbreken van de oorlog mee, de onstuimige
reacties bijvoorbeeld toen Amerika na Pearl Harbour Japan de oorlog
verklaarde: 'Oorlog is opwindend, plezierig. Het maakt de mensen
vrolijk, gul en behulpzaam. Café's en restaurants doen goede zaken,
dr ank vloeit, overmoed groeit. Oorlog is een klimaat, een zonnig klimaat
en in de komende dagen zou onze oorlogszuchtige stemming niet meer
verdwijnen. De Verenigde Staten deden mee [...]. En hadden de Neder183
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landers niet de beste admiraal? Was Singapore geen onneembare vesting? Het werd het fetisj van het geloof in onze onoverwinnelijkheid.
[...] En overal werd gezongen: We're gonna hang out our washing..., maar
ook Wish me luck van Vera Lynn [...] en Vraag niet mijn jongen...: Speenhoff. Zijn liedjes waren van de lucht niet af en bezielden ons. Soms
werd de pret door de sirenes onderbroken en doken de kinderen in de
schuilkelder in de tuin met een fles Orange crush. We beleefden toen al
de bevrijdingsroes die Nederland nog te wachten stond en die ons na
de oorlog werd onthouden."4
Toen de Japanners Indië bezetten, werd Rudy's vader geïnterneerd,
een lot dat hem, zijn moeder en zusje bespaard bleef. Over dat leven
buiten het kamp schreef hij in Tropische jaren. In het laatste oorlogsjaar
kwamen zij in Bandoeng terecht, waar hij ook de verschrikkingen meemaakte van de bersiap-tijd. Over het lot van een vriend en diens makkers die daar de door een spoorlijn gevormde demarcatielijn waren
overgestoken, schreef hij in een notitie: 'Ze werden later langs de spoorbaan teruggevonden: dood, verminkt, de handen op de rug gebonden,
de afgehakte geslachtsdelen bloederig in de mond gepropt. Ik heb er
nachtmerries van; ik heb me er jarenlang in verstomming over gebogen.
Dit waren geen weloverwogen en verfijnde martelingen, zoals een SSer die kon verzinnen, dit waren moorden uit drift, dit waren deformaties, die instinktief en spontaan hun vorm vonden. Bedenk eens wat
er in Holland direct na de oorlog met de lokken van de "moffenmeiden"
gebeurde. [...] Gruwelijke ontmanning en kaalslag, al d an niet gevolgd
door moord, - processen, rood v an bloed: wie daar een magisch-orfisch
ritueel in ziet, houdt zich in zijn studeervertrek doof voor het geschreeuw van het gespuis en voor het ultimi barbarorum van Spinoza.
Zo iemand houdt een romantisch nabeeld voor de verdwenen werkelijkheid en ruilt de verleden werkelijkheid in voor de interpretatie - de
korst die zich vormt op de wond van de geschiedenis."
In 1946, hij was toen zeventien, 'repatrieerde' hij met zijn familie en
tienduizenden andere Indische Nederlanders. Omdat er nu eenmaal
niets anders opzat. Rudy's toekomst lag in Nederland, hij was er zich
zeer v an bewust en keek vooruit. Na zijn schooltijd bezocht hij naast
een spoedopleiding voor onderwijzer avondcursussen aan de Haagse
Academie voor Beeldende Kunsten. Hij werkte hard en maakte mooie
dingen, maar kwam vanuit een groeiend besef niet goed genoeg te zijn
voor een kunstenaarsbestaan ten slotte in het onderwijs terecht. In
diezelfde tijd, het midden v an de jaren vijftig, trouwde hij.
Onder meer door de kennismaking met het werk van de Vijftigers,
dat van dichters-beeldend kunstenaars als Lucebert en Jan Eiburg in
de eerste plaats, kwam hij tot de literatuur, een avondstudie Nederl an ds
en het leraarschap. De tijd die hij over had, wijdde hij aan het schrijven,
aan dat van zijn essays vooral. Schrijven, herinnert zijn dochter Saskia
zich, deed hij eigenlijk altijd: thuis maar ook tijdens de vak anties. Soms
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kon hij verzuchten het jammer te vinden niet te beschikken over een
rijdend bureau.
In het midden van de jaren zeventig scheidde hij van zijn vrouw
Willy. Hij hertrouwde met Leonarda. Als de literaire figuur Narda treedt
zij op in Tropische jaren. Het jaar na het verschijnen van dit boek ontmoette ik Rudy voor het eerst naar aanleiding van een in Den Haag
gehouden symposium over dekolonisatie. 16 Uit die kennismaking
groeide een warme vriendschap die duurde tot aan zijn, door een smartelijke periode van fysiek en psychisch lijden voorafgegane, dood op
6 maart 1991. Hij werd 62 jaar oud.
In 1986 verscheen het hiervoor al enkele malen genoemde sterk autobiografische Tropische jaren. Alleen al om de aanleiding ervan is het een
opmerkelijk geschrift. Samen met zijn vrouw bezocht Cornets de Groot
in de zomer van 1979 Istanboel. Het was in die metropool, zo noteerde
hij in zijn dagboek, dat 'een heel verleden plotseling openbrak'. En in
Tropische jaren lezen we: 'Ik had in die stad gelopen met Narda, urenlang,
uren die dagen zouden worden, zeven in totaal. Istanboel - een Aziatische stad voor haar, een Europese voor mij: Istanboel is een Indo
onder de steden." 7 En aan het eind van het boek: 'Ik heb in Istanboel
beelden gevonden, archetypen van wat Batavia voor mij was. 0, niet
alleen de stank, het stof, de helse drukte en de hitte. Maar ook de
nachten, de geur van jasmijn, de zang van kippen, krekels en kikkers.
Als een maquette rees Batavia uit mijn onrust op, uit mijn herinneringen
aan vrienden, meisjes - aan rampen, lang geleden gebeurd. Een maquette van mijn jeugd met zijn verschrikkingen, zijn schroom, zijn angsten en extases."8
Indië en zijn jeugd waren vanaf 1979 terug in zijn leven. 'Roots! Als
je de dood even buiten beschouwing laat, zijn verleden en herkomst
onze enige zekerheden', noteerde hij in 1985 in zijn dagboek, toen hij
de laatste hand legde aan de literaire verwerking van dat verleden in
Tropische jaren.

De inhoud van het boek speelt zich af op twee niveaus, zowel van
plaats als in de tijd. De hoofdfiguur, Leo De Brauw, verblijft in Istanboel
dat hij met zijn vrouw Narda en een gids doorkruist. Het is onder impuls
van de daar met al zijn zintuigen ondergane ervaringen dat een stroom
van herinneringen losbreekt aan zijn Indische jeugd, in het bijzonder
aan de in Batavia doorgebrachte oorlogsjaren, meer dan 35 jaar geleden.
Terwijl dat gebeurt, dringt zich met kracht het besef aan hem op, dat
zijn afkomst en jeugd van cruciaal belang waren voor zijn latere bestaan.
Die onderkende hechte band tussen heden en verleden wordt op een
ingenieuze wijze in Tropische jaren geaccentueerd: de datering van het
zevental 'dagboekfragmenten' waaruit het boek bestaat stemt overeen
met die van de laatste week van Indië's 'bezetting': de dagen tussen
10 en 17 augustus.
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Tropische jaren is 'een knieval voor het kind dat ik was. Het is een
door retro- en introspectie verkregen beeld', merkt Cornets de Groot
in een notitie op. Naar een zo zuiver mogelijk beeld van 'een wereld
die eens bestond"9 en naar de bij die voorbije wereld horende atmosfeer
is hij in zijn boek op zoek. Want, zo omschrijft hij het daarin: 'Mijn
verleden, denk ik, is een atmosfeer die bij me hoort, en die voor iedere
dag en iedere seconde doordringbaar is.'20 Voor het terughalen van dat
specifieke levensgevoel achtte hij de romanvorm het meest geschikte
medium. Omdat hij immers maar al te goed wist, dat bij een reconstructie van het verleden de herinnering niet alleen 'vervalst' maar ook vaak
tekort schiet, kende hij aan de combinerende en verschuivende
verbeelding een belangrijke rol toe bij zijn pogingen het spoor terug
te vinden naar zijn jeugd. De romanvorm gaf hem bovendien de ruimte
tot het introduceren van elementen die hem mede konden helpen bij
het terugroepen van de sfeer van zijn verleden: het gebruik van symbolen bijvoorbeeld, het te rade gaan bij de Javaanse mystiek en kalender,
het op een verborgen manier laten 'meespelen' - speelt het boek immers
niet in Istanboel! - van de Komedie Stamboel, waar hij als kind mèt
zijn ouders zo intens van had genoten. Maar, schrijft hij in zijn dagboek:
'het is wel mijn Komedie Stamboel, met mijn Sheherazade en mijn Haroen al Raschid - die naar Stamboel kijkt en daaruit Batavia voor zich
ziet oprijzen. Het heeft ook mijn stukken op het repertoire: Die Entfuhrung, Salomé, Johannes de Doper - die in de echte Komedie niet zouden
misstaan. Het heeft ook mijn decors: het park met zijn drievoudige rol,
het Hollandse Huis, de missigit, de kali, het eilandje [...], ^21
De herinnering aan vroeger, merkte ik zoëven al op, vertekent, 'vervalst'. Gestuurd als zij bijvoorbeeld wordt door later opgedane ervaringen en inzichten, levert zij ten slotte slechts interpretaties op van een
niet meer achterhaalbare tijd. Het is in dat licht dat Tropische jaren gelezen
dient te worden. De Brauws herinneringen zijn een onzeker zoeken
naar en een interpreteren van een lang voorbije werkelijkheid. Soms
geeft hij die interpretatie niet zelf, maar legt hij haar in de mond van
zijn belangrijkste gesprekspartner, zijn vrouw Narda, voor wie zijn
leven is 'als een historische roman'. 22 Zo vertelt hij haar over die gebeurtenis uit omstreeks 1944, toen hij met zijn moeder en zusje op last van
de Japanners een andere behuizing moest betrekken, en dat hij toen
nog eenmaal terugkeerde om iets dat hij vergeten had op te halen:

'In de tuin van het oude huis trof ik baboe Minah aan - snotterend. Ik
pakte haar hand en ben met haar naar haar tijdloze keuken gegaan de keuken bij de waterput. Ben ik daar ooit vandaan gegaan?
Nog tonen mij de plavuizen hun ongeschonden staat: de lichte tred van
haar en mij. De aarden kruik, de houtvlonder, het petroleumblik met
al zijn plekken roest... [...].
We omhelsden elkaar. Voor het laatst zoog ik de dingen in mij op.
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Rudy Comets de Groot leest voor uit Piet Paaltjens, 1975.
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Ik nam niets mee. Niets dan een beeld: een vrouw, een huis, die snel
onzichtbaar werden en gestalte kregen in mij.
"Een tent", zei Narda, "een tent werd door de stormwind meegenomen." '23
Het is een ontroerende passage, afgesloten met een prachtig beeld. Meer
dan een afscheid, symboliseert zij de desoriëntatie van een vijftienjarige
jongen, wiens leven, zo merkt Cornets de Groot in een commentaar bij
zijn boek op, 'uit zijn baan is geslingerd'. 24 Van die desoriëntatie wordt
in Tropische jaren verslag gedaan. Voor het 'verrichten van wat herstelwerk',25 zoals hij zelf zegt; om in het reine te komen met zichzelf. Al
eerder wees ik op de parallellie tussen de datering van de door de
Brauw in Istanboel doorgebrachte dagen en die van de 'laatste' bezettingsweek in Batavia: 10 tot en met 16 augustus. En die 17e augustus
dan, de dag dat Indië zich vrij maakte en Indonesië werd? Ook die
blijkt, wederom getransponeerd naar eigen ervaringen, aanwezig: hij
houdt zich schuil in de het boek afsluitende epiloog, waarin De Brauw
in de vorm van een op de terugreis naar Amsterdam geschreven brief
aan zijn gids samenvat wat Istanboel voor hem betekende in relatie tot
zijn hervonden jeugd, en uiting geeft aan zijn gevoel van persoonlijke
bevrijding waarmee hij de herbeleving van dat verleden heeft ondergaan.

189

Noten
1 'R.A. Cornets de Groot, "Aktualiteit - dat zegt me niets" ', Het Vaderland,
27-4-1968.
2 Zie achterzijde flap van Tropische jaren.
3 Het boek verscheen bij uitgeverij De Prom in Baarn.
4 Zij stammen met name uit de jaren 1985 tot 1989 en staan te midden van
aantekeningen over tal van onderwerpen. Het totale hier bedoelde manuscript beslaat zo'n 150 blz.
5 Aanvullende informatie vindt men in het door Han Foppe geschreven
'Levensbericht' in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1992-1993, dat omstreeks mei 1994 zal verschijnen.
6 In 1990 verscheen bij uitgeverij Dimensie in Leiden Cornets de Groots De
dichter-zanger J.H. Speenhoff f of zelfportret met liedjes, een boek waarin het
verhaal over Speenhoff is verweven met eigen jeugdherinneringen. In de
'Nieuwsbrief' nr. 33 (najaar 1990) van de Stichting Dimensie schrijft hij
n.a.v. dit boek o.a.: 'Wie Speenhoff niet kent, kent ook het Indië van mijn
jeugd niet.' Zie ook: Rudy Cornets de Groot, 'Speenhoff en Indië', Indische
Letteren, jrg. 4, nr. 3 (september 1989) 97-115.
7 Hij vertelt erover in zijn (ongepubliceerde) notities.
8 Geciteerd uit zijn notities.
9 Idem.
10 Idem.
11 Idem.
12 Idem.
13 Zoals hij het enkele malen in zijn notities formuleert.
14 Geciteerd uit zijn notities.
15 Idem.
16 De bijdragen aan dit symposium vindt men in Indische Letteren, jrg. 3, nr.
1 (maart 1988). Onder de titel 'Hier en nu en daar en toen' schreef Rudy
Cornets de Groot daarbij een introductie.
17 Tropische jaren, 7.
18 Idem, 131.
19 Idem, 81.
20 Idem.
21 Geciteerd uit zijn notities.
22 Tropische jaren, 85.
23 Idem, 45.
24 Geciteerd uit zijn notities.
25 Idem.
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Uitnodiging
Op vrijdag 21 januari 1994 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde een lezingenmiddag.

Het programma is als volgt:
14.00 uur: Opening
14.05 uur: Vilan van de Loo: Tobben in Indië. Levensgidsen
voor Nederlandse vrouwen in Indië

14.40 uur: Joop van den Berg: Aan de ontreddering voorafgegaan. De kampboeken van H.L. Leffelaar (19291980)

15.15 uur: Pauze
15.45 uur: S. Huigen: De representatie van de kolonie
16.20 uur: Slot

Plaats: Rijksuniversiteit Leiden.

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

De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
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Abonnementsgeld Indische Letteren 1994
Wegens gestegen kosten zien wij ons helaas genoodzaakt het abonnementsgeld
het komende jaar te verhogen van 37,50 naar f 40,00. Hopelijk heeft u hiervoor
begrip.

f
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Indische

Letteren

Tijdschrift van de
Werkgroep Indisch - Nederlandse Letterkunde
Lidmaatschap van de werkgroep
Het lidmaatschap van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
staat in principe open voor iedereen. De contributie bedraagt f 37,50
per jaar. Leden ontvangen het tijdschrift gratis. Men kan zich opgeven
als lid door de contributie over te maken op gironummer 1977068 t.n.v.
R. Baay, Praam 27, 2377 BW Oude Wetering, onder vermelding van
'Indische Letterkunde'.
Losse nummers
f 10,00 of f 15,00 (themanummers), exclusief verzendkosten. Losse
nummers kunnen worden besteld bij de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, Praam 27, 2377 BW Oude Wetering.
Aanwijzingen voor de auteurs
Bijdragen voor het tijdschrift gelieve u op A4 formaat met dubbele
regelafstand en met brede marge in tweevoud te zenden aan het redactiesecretariaat.
De redactie behoudt zich het recht voor aangeboden kopij voor plaatsing te wijzigen of te weigeren.

Drukwerkverzorging: Grafaria, Leiden
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