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Redactioneel

In oktober verscheen het boek Weg tot het Westen; Het Nederlands voor Indië
1600-1950; Een taalpolitiekegeschiedenis van de hand van Kees Groeneboer.
Ter gelegenheid daarvan organiseerde de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde in samenwerking met het KITLV een bijeenkomst
waar door middel van een aantal korte lezingen aandacht werd besteed
aan 'Indo-taal'.
In dit nummer vindt u de neerslag van deze lezingen, aangevuld met
twee andere artikelen. Wij vonden Kees Groeneboer bereid om als
gastredacteur van dit nummer op te treden. Hiervoor zeggen wij hem
hartelijk dank.
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Indo-taal
KEES GROENEBOER

In deze Indische Letteren wordt in een vijftal artikelen aandacht geschonken aan het fenomeen 'Indo-taal'. 'Indo-taal' wordt hier gebruikt als
verzamelnaam voor al die vormen van 'Indisch-Nederlands' die vroeger
in Nederlands-Indië werden gesproken, voornamelijk — maar zeker niet
alleen — door de Indo-europese bevolkingsgroep, maar die ook nu nog
wel worden gebruikt in kringen van de Indische Nederlanders in Nederland. Nederlands-Indië, Indische Nederlanders en Indisch-Nederlands zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het is opmerkelijk
hoe weinig aandacht er tot nog toe aan Indo-taal is geschonken, in de
taalkunde als sociaal dialect en in de letterkunde als cultuurhistorischliterair fenomeen. Pas in de laatste paar jaar wordt er enige aandacht
voor gevraagd. En dat is maar gelukkig ook. Immers, zonder het vastleggen van de verschillende vormen van Indisch-Nederlands en zonder
een verklarende taalkundige en sociaal-culturele beschrijving ervan,
gaat een stuk Indische, Indonesische maar ook Nederlandse cultuurgeschiedenis voorgoed verloren. In de toekomst zal het hierdoor bovendien nog nauwelijks mogelijk zijn een deel van de Indisch-Nederlandse
letteren goed te begrijpen.
Het artikel Bestrijding van Indisch-Nederlands: je-láh je-kripoet gaat onder
meer in op de vraag wat we eigenlijk onder Indisch-Nederlands moeten
verstaan, op de oorzaken van de veelal lage maatschappelijke waardering ervan, en op de pogingen het Indisch-Nederlands in het onderwijs
te bestrijden. Vooral de vormen van Indisch-Nederlands die worden
aangeduid als 'Petjo' moesten het ontgelden, maar bleken, ondanks alle
moeite die werd gedaan om deze taalvormen door standaard-Nederlands te vervangen, onuitroeibaar.
In het tweede artikel 'Indisch-Nederlands' in de Indische letteren laat Joop
van den Berg zien dat er in de Indische literatuur maar weinig IndischNederlands voorkomt, dat er nooit een specifieke Indische literaire taal
is ontstaan, en dat waar er al Indisch-Nederlands in de Indische literatuur wordt gebruikt dit meestal op een misplaatste wijze wordt gedaan
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die niets met het werkelijk gesproken Indisch-Nederlands heeft uit te
staan.
Aan de hand van de uit 1930 stammende roman Goena-Goena van
Caesar Kijdsmeir analyseert Reinier Salverda in het derde artikel de
verschillende vormen van Indisch-Nederlands in het Batavia van de jaren
dertig. Duidelijk wordt welke positie de verschillende varianten Indisch-Nederlands in het sociale en linguïstische spectrum van de Bataviase samenleving innamen, en welke politieke, sociaal-culturele en
taalstructurele factoren het Bataviase taalgebruik bepaalden.
In het artikel Kosmopolitisch spektakel gaat Frits van den Bosch in op
de taal van het vooral bij de Indo-europeanen zo populaire Stamboeltheater en van het daarmee verbonden krontjong-repertoire. Een bijdrage aldus aan de geschiedenis van het westerse volkstoneel - de
'Opera Bangsawan' ofwel 'Komedie Stamboel' - in Indië.
In de vijfde en laatste bijdrage 'Indiaas-Engelse' literatuur en de 'AngloIndische' literaire traditie, gaat Rupalee Verma in op de Engelstalige koloniale en post-koloniale literatuur in India en de vervreemdende paradox
die dit ook thans nog oplevert. De in India [Brits-Indië] en NederlandsIndië aan elkaar tegengestelde taal- en cultuurpolitiek verklaart
waarom er wel een omvangrijke Nederlandstalige post-koloniale Indische literatuur bestaat, maar geen post-koloniale Indonesisch-Nederlandse literatuur.
Het is te hopen dat het initiatief van Indische Letteren aandacht te besteden
aan 'Indo-taal' een vervolg zal krijgen op een wijze zoals verschillende
auteurs in hun bijdragen aangeven. De Indische letteren zijn hier hoe
dan ook een aangrijpingspunt voor, al was het alleen maar omdat deze
de enige bron zijn van geschreven vormen van Indisch-Nederlands.
Vormen echter die dan inderdaad wel op hun werkelijkheidswaarde
beoordeeld zullen moeten worden door de Indo-taalsprekers van nu.
Zou het overigens niet een goed idee zijn, nu het verzamelde werk van
Vincent Mahieu is verschenen, hieraan een vervolg te geven door het
(geannoteerd) uitgeven van het Indisch-Nederlandse literaire werk van
zijn alter ego Tjalie Robinson? Als één van de weinigen heeft Tjalie
Robinson immers in het Indisch-Nederlands geschreven - in elk geval
het 'Indischste van de allemaalste' -, niet om dit belachelijk te maken,
maar juist om de Indische cultuur met deze sfeertaal bij uitstek vast te
leggen. Een prachtiger bron isterniet!
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Out-Indlsch -Hol landsch.
Geen taal op de wereld zoo lastig ooit was
als 't Hollandsch, hoort men vaak beweren.
Geen Fransch en geen Engelsch, geen Russisch of
Spaansch.
zoo moeielijk om het te leeren.
Maar als men bedenkt hoe verbasterd zij is,
dan zegt men: 't Is heusch ook geen wonder.
Want 't zuivere Hollandsch bestaat haast niet meer,
Fransch, Latijn, alles vindt men er onder.
Vooral hier in Indie maakt men het bont.
't Is hier haast niet meer te herkennen.
Men gooit er een massa Maleisch naar doorheen.
'k Zal me nooit daaraan kunnen gewennen.
Men tjampoert de boel hier zoo raar door elkaar,
Je zou er haast bingoeng van worden.
Een kindermeid spreekt men met „baboe" steeds aan,
en „piringen" zegt men voor borden.
He, diëm toch, nonni, zegt ma tot haar kind,
't Is amper tijd om te gaan slapen.
Hier, nog 'n kwee-kweetje, dan ga je naar bed,
je zit al 'n half uur te gapen.
Hoor maar, in de tangsi daar blazen ze al
de taptoe, zeg ben je niet malve?
Soldaten die slapen nog vroeger dan jij.
Het is toch warempel terlaloe.
Oetombokte koffie daar hou ik niet van,
omdat ze 't met djagoeng vermengen.
Hé, Piet, zie ik jou ook eens weer in de soos?
Laat vlug maar 'n krossi hier brengen.
Wat drink je? Air Blanda? Of wil je 'n pail?
Of 'n poetih? Betaald kan het worden.
Wat geeft het 'n stalitje minder of meer,
habis boelan komt alles in orde.
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Een rare perkara heb ik aan de hand,
daar kan ik nog soedah meekrijgen.
Mijn langganan, die nog wat geld van me krijgt,
die gaat met bekendmaking dreigen.
Als wat je gepindjemd hebt, niet wordt betaald,
dan gaan die Chineesche sujetten,
en blanda's, ja ieder, die zaken maar doet,
je naam in de dagbladen zetten.
Neen, dan doeloe-doeloe, toen had je dat niet.
Wie zou daarvoor brani toen wezen.
Toen schreef je maar bons en je pofte maar raak,
je bedroog zelfs de pintere Chineezen.
Maar dat dreigen zal voor poera-poera wel zijn.
Anders piker 'k me gek om m'n schulden.
Och, leveranciertje heb toch kasfan!
Je krijgt elke maand tamtoe tien gulden.
Maar soedah, de kapot ligt klaar in de laoet.
Voor tjoema, nog langer te blijven.
Ik ga weer terug naar de negen koud.
'k Zal vader 'n soerat je schrijven,
dat ik het niet langer hier tahannen kan,
't Is sampé, 'k zal m'n barang vast zenden.
'k Gevoel me in Indie niet meer senang.
'k Ben zoo malve voor al m'n bekenden.
Zoo wordt onze prachtige Hollandsche taal
verbasterd, voor „vriend" zegt men „sobat."
Gebaad is „gemandied", 't Is waar is: „betoel".
Medicijn zegt men nimmer, wel: „obat."
0, keer, bid ik U, tot Uw moedertaal weer.
Dat klonk toch zoo schoon in onz' ooren.
Werp vlug al dat vreemde gespuis overboord.
Kom, laat ons het frisch Hollandsch weer hooren!
Leo

Lezer, Liedjes van blank en bruin.
(Bandoeng, 1930:59-62).

Bestrijding van IndischNederlands: je-lâh jekripoet*
KEES GROENEBOER

A.ls dè Indisch-Nederlandse schrijver bij uitstek kan wel gelden Tjalie
Robinson [J. Boon (1911-1974)]. In één van zijn bekende Ik en Bentietverhalen ontmoet de ik-persoon zijn straatvriendje Bentiet die aan de
waterkant voor zich uit zit te staren, en vraagt aan hem waar hij aan
zit te denken:
Hij seh: 'Dengken school. Isterfeel rotsooi seh, school.'
Ferbaas natuurlijk ikke.
Ik seht: 'Wat njang rot?'
Hij seh: 'De lied van Jantje sah eens pruimen hangen. De djiefrouw sij sing maar door; de kinderen sij sing maar door; maar
tjoba je dèng: ister nooit pruimen aan sirihboom. Moet zelf
maken!'
Eihenlijk ik glimlaht een beetje, maar ik seht kallem:'Ini njoo,
niet sirihpruim, maar Hollanse pruim. Dese is fruh, boeah.'
Hij seh: 'Hep je ooit hesien?'
Ik seht: 'Nooit, maar cheus op mijn woor: in Holland ister
pruim.'
Hij seh: 'Na als so, dese liedje hij blijf in Chollan maar. Als hier
Si Jantje hij siet mangga, hij siet djamboe, hij siet doekoe, hij
siet nangka. Na itoe als Si Jantje hij soek fruh njang hroot, tjoba
hij petih nangka. Als niet meteen antjoer sijn poot! Hij ferlang
nooit meer te plukken, seh! Selfs woenie hij durf niet meer
plukken! Als so: wijse les fan fader-nja niet meer perloe seh!'
Ik seht: 'Habis! Als isterniet mangga, nangka, woenie in Chollan, hoe moet je maken dese liet?"
Veel waardering heeft er voor een dergelijk Indisch-Nederlands nooit
bestaan, niet in het verleden en gezien de geringe belangstelling ervoor
in bijvoorbeeld de taalwetenschap nu nog niet. 2 Exemplarisch voor het
ontbreken van belangstelling voor het Indisch-Nederlands als groeps-
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taal is de onlangs verschenen bundel Community languages in the Netherlands (red. Extra en Verhoeven, 1993), waarin wel aandacht wordt besteed aan het in Nederland gesproken Moluks-Maleis (door E. Tahitu),
maar niet aan Indisch-Nederlands. Maar behalve dat Indisch-Nederlands als taalkundig fenomeen interessant is, vormt het ook nu nog
een rijke bron voor de cultuur-historische kennis van Nederlands koloniale verleden, voor de kennis van de Indo-europese cultuur in Nederlands-Indië, een cultuur die voor een deel nog tot op heden voortleeft,
nu echter vooral in kringen van de Indische Nederlanders in Nederland.
Wat moeten we eigenlijk verstaan onder 'Indisch-Nederlands'? De
term wordt in feite gebruikt voor een aantal heel verschillende taalvormen, die met elkaar vaak slechts het Indische verleden gemeen hebben,
taalvormen die dichter of verder afstaan van standaard-Nederlands.
Men kan zich dit voorstellen als een glijdende schaal van standaardNederlands met enkele afwijkingen in de uitspraak en in het woordgebruik - eertijds vooral gesproken door een deel van de bovenlaag van
de Indische samenleving (Nederlandse 'trekkers' en 'blijvers' en een
deel van de Indo-europeanen, en in de twintigste eeuw ook Nederlandstalig opgeleide Indonesiërs) -, tot vrijwel onbegrijpelijk Nederlands eertijds vooral gesproken door Indo-europeanen uit de lagere sociale
milieus en daarbuiten vrij algemeen functionerend als de taal van de
straatcultuur, waaraan vrijwel alle Europese jongeren, vooral de jongens, in meer of mindere mate deelnamen. Aan de ene kant van de
schaal staan dan de vormen van 'Indisch-Nederlands' die maatschappelijk min of meer aanvaardbaar werden geacht, aan de andere kant die
vormen van 'Indisch-Nederlands' die in het geheel niet maatschappelijk
aanvaard werden: het gaat hier om die vormen van taalgebruik waarin
frequent 'gezondigd' wordt tegen de grammaticale regels van het standaard-Nederlands en waarin allerlei woorden en uitdrukkingen 'verkeerd' worden gebruikt, maar ook om de taalvarianten die worden
aangeduid als 'Petjo', waarin de grammatica, de uitspraak en voor een
deel ook de woordkeus verregaand worden bepaald door Maleis of
door een andere Indonesische 'moeder'-taal. Het is trouwens de vraag
of deze Petjo-varianten wel beschouwd moeten worden als vormen van
'Indisch-Nederlands' of eigenlijk beter als vormen van 'Indisch-Maleis'
ofwel 'Indo-Maleis', 'Indisch-Javaans' et cetera. Qua structuur zijn deze
taalvormen immers meer verwant met één van de Indonesische talen
dan met het Nederlands, hoewel de woordenschat voor een groot deel
aan het Nederlands is ontleend. Het Petjo is dan ook wel aangeduid
als 'Nederlands in Maleise mond'.3
Wanneer we spreken over de bestrijding van Indisch-Nederlands
hebben we niet zozeer op het oog die vormen waarin het Nederlands
wordt doorspekt met Maleise woorden, die al dan niet qua vorm worden
aangepast aan het Nederlandse taalsysteem - men spreekt bijvoorbeeld
van 'pisangs', 'mandiekamer', 'gepidjit' [gemasseerd], 'tawarren' [af6

dingen], geboenkoest' [ingepakt] -; en ook doelen we niet zozeer op
het gebruiken van weliswaar Nederlandse woorden en uitdrukkingen,
maar die een typische Indische betekenis hadden gekregen - bijvoorbeeld 'klimaat schieten' [relaxen in een 'krossi males', een luie stoel],
'uitkomen' [naar Indië gaan], `naar boven gaan' [de bergen in], en voor
het aanduiden van specifiek Nederlandse manieren en gewoonten sprak
men zelfs wel van 'onze adat'. Elke juist in Indië gekomen Nederlander
paste zich min of meer aan dit Indische gebruik van het Nederlands
aan, en zelfs werd uit pedagogische overwegingen toegestaan dat in de
Indische schoolboekjes het taalgebruik in deze zin in meer of mindere
mate werd verindischt, omdat een zekere aanpassing aan de Indische
leefwereld van de schooljeugd wenselijk zou zijn. 4 Kennelijk werden
deze vormen van Indisch-Nederlands maatschappelijk wel aanvaardbaar geacht, zolang men zich voor het overige maar keurig hield aan
de regels van de Nederlandse grammatica en zich niet teveel liet verleiden tot een Indische uitspraak en intonatie, zolang men ook zijn voorliefde voor het gebruiken van allerlei Indische woorden en uitdrukkingen niet al teveel de boventoon liet voeren. Dat dit laatste voor de
'echte' Nederlander toch al snel te ver ging, blijkt bijvoorbeeld uit de
parodie die de schrijver Conrad Busken Huet in één van zijn brieven
van 1870 hiervan geeft.' Overigens verminderde met de toenemende
vernederlandsing van de Europese bevolkingsgroep die in het laatste
kwart van de negentiende eeuw, maar vooral ook in de eerste decennia
van de twintigste eeuw, plaatsvond - hierover straks meer - ook het
gebruik van deze 'geaccepteerde' vormen van Indisch-Nederlands.
Vormen van Indisch-Nederlands die daarentegen van oudsher onaanvaardbaar werden geacht, waren de vooral in Indo-europese kring gesproken vormen van Fetjo - vooral gesproken in informele kring, thuis
en op straat -, en de door dit Petjo beïnvloede vormen van 'verbasterd'
Nederlands met een 'foutief' gebruik van zinsbouw, woorden, uitdrukkingen en uitspraak - gesproken in formelere situaties zoals in de werkkring en door de kinderen op school. Overigens gaat het hier om een
niet geringe groep Indisch-Nederlandssprekenden: in het midden van
de negentiende eeuw was maar liefst 85% van de circa 24.000 in Indië
wonende Europeanen ook in Indië geboren, het aantal Indo-europeanen was toen naar schatting 80%. In 1900 waren deze percentages iets
lager (respectievelijk 80% en 74% van 76.000 Europeanen), en in 1930
(voor latere jaren zijn geen gegevens meer voorhanden) is 70% van de
in totaal 240.000 Europeanen in Indië geboren en is het percentage
Indo-europeanen een kleine 60%, ofwel 140.000. Voor de in Indië
opgroeiende Europese kinderen was het Nederlands vaak slechts de
'vader'-taal (de moedertaal van de vader). Zij groeiden vooral op met
de 'moeder'-taal (de moedertaal van de moeder) en de 'baboe'-taal (de
moedertaal van de baboe), zelden dus met Nederlands maar meestal
met Maleis of een andere Indonesische taal, of eventueel daar weer een
7
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Schoolklas van de Europese Lagere School te Pekalongan (Midden-Java) in
1899. De onderwijzeres is Marie Daum, dochter van de schrijver P.A. Daum
(KITLV, Fotoarchief 16.617).
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combinatie of mengsel van. In de formulering van Van den Berg (1990:
25): 'Het waren de kinderen met een 'vader'taal - het Nederlands - en
een 'moeder'taal - het Indonesisch - maar die in de regel iets spraken
dat er tussenin lag, soms meer aan de kant van de vader, maar meestal
meer aan de kant van de moeder.' In extreme vorm zou dit Petjo aangetroffen zijn onder de kinderen van de (Indo-) Europese soldaten in de
kazernes, en bijvoorbeeld op de in 1848 opgerichte Militaire Pupillenschool te Gombong (Midden-Java), waarvan de schoolpopulatie bestond uit 99% in Indië geboren jongens - 94% van de leerlingen was
Indo-europeaan -, en waar een speciale 'pupillentaal' werd gebezigd
met 'verschrikkelijk verbasterde Hollandsche woorden [...] vermengd
met alle denkbare Indische talen' (Prell 1904: 110-112). Ruim een eeuw
later zou ook Tjalie Robinson het taalgebruik van deze in de kazerne
levende kinderen, de 'anak kolong', waaronder 'Javanen, Surinamers,
Ambonnezen, Menadonezen, Timorezen, Indo's en een handvol totoks'
voorkwamen, karakteriseren als "'ultra-Indisch", d.w.z. er zaten hoofdzakelijk Europese bastaardwoorden in, aaneen gesamboengd met veel
Maleis, van een hardnekkige petjo-zinsbouw en gelardeerd met ontzaglijk veel militaire termen' (cit. in Van den Berg 1990: 64).
Het gebruik van deze vormen van Indisch-Nederlands is om allerlei
redenen vanaf de vroegste koloniale tijden bestreden, uiteraard vooral
via het onderwijs. Maar waarom accepteerde men eigenlijk dit IndischNederlands der Indo-europeanen niet gewoonweg? Waarom paste men
zich niet aan aan deze door de meerderheid van de Indo-europeanen
gesproken taalvormen? Hiervoor waren een aantal zeer uiteenlopende
argumenten. Al in de VOC-tijd werd het Nederlands beschouwd als
het middel bij uitstek om zich van de loyaliteit van de Indo-europese
bevolkingsgroep aan het Nederlandse bestuur te verzekeren: kennis
van het Nederlands zou namelijk leiden tot een beter wederzijds begrip
en vertrouwen, en zou de band van Indië met het moederland kunnen
verstevigen. Bovendien bestond reeds toen de angst dat elk Nederlands
cultuurelement uit de Indische samenleving zou verdwijnen als men
geen halt wist toe te roepen aan de allesoverheersende Indische mestiezencultuur, waardoor ook de levensstijl van de nieuw naar Indië gekomen Europeanen al snel werd beïnvloed. Het Nederlands werd dan
ook als belangrijk instrument beschouwd in het streven naar cultureel
zelfbehoud. Maar er waren behalve deze argumenten van staatkundige
en cultuur-historische aard, ook leerpsychologische en pedagogische
argumenten om het Indisch-Nederlands tegen te gaan. De vormen van
Petjo waren immers gebaseerd op het zogenaamde Laag-Maleis, een
taalvorm waarvan gedacht werd dat het de verstandelijke ontwikkeling
te enen male in de weg zou staan. Daarom moest niet alleen de strijd
aangebonden worden met het Indisch-Nederlands, maar juist ook met
dit zo verderfelijke Maleis, immers - in de woorden van Conrad Busken
Huet in 1869 - 'De gemakkelijke taalvormen van het Maleisch
9

dooden, schijnt het, bij de geboorte een gedeelte van het denkvermogen'
(Busken Huet 1890: 233). Het op dit Maleis geënte Petjo kon dan ook
niet anders dan schadelijk zijn voor de geestelijke ontwikkeling van
het opgroeiende kind. Het Indische onderwijs was bovendien volledig
op Nederlandse leest geschoeid, en moest ook zoveel mogelijk concordant aan het Nederlandse schoolsysteem blijven voor wat betreft het
lesprogramma en de exameneisen, in verband met de veelvuldige
verhuizingen van Nederlanders van en naar Indië. Een goede beheersing van het Nederlands was trouwens voor de Indo-europeanen zelf
ook van het grootste belang; alleen een goede kennis van de Nederlandse taal kon immers zorgen voor een baantje als klerk - lange tijd
het Indo-beroep bij uitstek - bij de overheid of op een handelskantoor.
Vooral dit laatste argument van sociaal-economische aard speelde des
te sterker naarmate er - vooral na 1 900 - een steeds grotere groep Nederlandssprekende Indonesiërs ontstond waarmee de Indo-europeanen
hadden te concurreren op de arbeidsmarkt.
Het Indisch-Nederlands der Indo-europeanen zou, zo dacht men, met
name via het onderwijs bestreden kunnen worden. Het moet een heel
probleem geweest zijn voor al die overgezonden Nederlandse onderwijzers en onderwijzeressen, die in Indië op de Europese Lagere Scholen
werden geconfronteerd met schoolklassen vol met voor het overgrote
deel niet of nauwelijks Nederlandssprekende kindertjes, aan wie ze
dan toch geacht werden 'moedertaal'-onderwijs te geven. Het onderwijs
zal dan ook wel vooral in de eerste leerjaren het karakter hebben gehad
van vreemde-taalonderwijs, hoewel een speciale didactiek daarvoor
nog niet was ontwikkeld - dit gebeurde pas in de jaren twintig van de
twintigste eeuw door de taalpedagoog G.J. Nieuwenhuis 6 -, en hoewel
de onderwijzers vaak nauwelijks kennis bezaten van het Maleis, laat
staan van het Javaans of van een andere Indonesische taal. Een onderwijsverslag uit 1831 bijvoorbeeld karakteriseert dit probleem als volgt:
Verre de meesten der leerlingen zijn inboorlingen, geheel of
gedeeltelijk van Europesche afkomst. De Nederlandsche taal is
hun geheel vreemd. Zij verstaan alleen de Maleidsche of eene
andere Inlandsche taal. Bovendien, tot den tijd toe, dat zij naar
de school worden gezonden, zijn zij nagenoeg aan Inlandsche
bedienden of slaven overgelaten geweest, zoodat niet alleen
hunne eerste opvoeding, vorming en ontwikkeling geheel is
verwaarloosd, maar velen zich reeds de ondeugden en
verkeerde hebbelijkheden der Inlanders hebben eigen gemaakt.
Zoo zijn er kinderen, die op hun vijfde of zesde reeds veel
bekwaamheid aan den dag leggen in stelen, liegen, schelden,
koppigheid, veinzerij en dergelijke ondeugden, en in welker
ziel de bijgelovigheid en grilligheden der Inlanders reeds diepe
wortelen hebben geschoten. Deze kinderen moeten de Neder10

landsche taal eerst genoegzaam aanleeren, voor en aleer aan
hunne onderwijzing en opvoeding iets van belang kan gedaan
worden. Maar hoe hun deze taal te leeren? Zij bezitten zulk
eene geringe mate van verstandelijke ontwikkeling, dat het
bijbrengen van de geringste denkbeelden en begrippen reeds
zeer moeilijk valt. [Algemeene narigten 1831: 578-579]
Dat de onderwijzers hun best doen om de kinderen het Nederlands bij
te brengen blijkt wel uit de grote hoeveelheid door hen samengestelde
schoolboekjes die vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw in
Indië op de markt verschijnen voor het onderwijzen van de Nederlandse
taal, en waarvan een aantal meer het karakter heeft van een vreemdetaalmethode dan van een moedertaalmethode. Zo verschijnt er al in
1833 te Batavia een boekje voor de Europese Lagere School met als
titel Vragen voor kinderen in het Hollandsch en het Maieisch.' Het eerste boekje
dat echter specifiek gericht was op het bestrijden van het IndischNederlands, is het door de Bataviase onderwijzer H.G.P. Obdeyn samengestelde boekje Indische spreek- en schrijffouten uit 1882 (tweede druk
1895), dat bestaat uit honderden te verbeteren zinnen vol Indische
fouten. Was het al in de negentiende eeuw een gewoonte in 'totok'kringen zich te vermaken met de 'krompraat der Indo's', 8 laten we dat
dan ook nu nog maar eens doen met een willekeurige greep uit Obdeyns
te verbeteren Indische zinnetjes: 'De hond beet hem in het been, en het
bloed rolde op den grond.', 'De beet der vlieg is pijn.', 'Zonder geweten
zakte hij in den modder.', 'Zijn buik kan bijna niet meer in.', 'Het spek
is zeer vetachtig; daarom maakt men van het olie.', 'Gelukkig was de
brand gered.', 'De broek mijner zuster is losbandig.', 'Door het ongunstige weder zijn de wolken betrokken.', 'Als het regen is, dan komt de
zon niet op.', 'Het jongetje van het varken heet big.' En de schoolkinderen zich maar afvragen wat er nu eigenlijk fout aan was.
Speciaal voor het verbeteren van de Indische uitspraakfouten
verscheen in 1909 het indertijd bekende schoolboekje Gehoor, uitspraak
en leesoefeningen voor de Indische scholen van H.A.J. van Waesberge. 9 Met
behulp van dit boekje oefenden de kinderen zich in het eindeloos - in
koor - herhalen van klankreeksen: 'pla-plàlala, platala, pladala, planala, plarala, plahala; pra-pràlala, pratala, pradala, pranala, pralala,
prahala'; enzovoort.
Hoezeer het zogenaamde moedertaalonderwijs op de Europese Lagere
School aanvankelijk wel vreemde-taalonderwijs moest zijn, bleek trouwens nog eens duidelijk in 1900, het jaar waarin een enquête uitwees
dat van de Europese kinderen die voor het eerst naar school gingen
slechts dertig procent Nederlands kende, nog eens dertig procent kende
het nauwelijks en de overige veertig procent kende helemaal geen
Nederlands. 1 ° De meerderheid van deze kinderen sprak van huis uit
geen Nederlands, maar Maleis - op Java vaak met een geprononceerd
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Javaans accent -, vaak ook vermengd met elementen uit het Nederlands
dat in veel gevallen wel hun 'vader'-taal was.
De taalpolitiek van de overheid om het gebruik van Maleis en van
Indisch-Nederlands in Indo-europese kring tegen te gaan, bleek overigens redelijk succesvol, in die zin dat er in het laatste kwart van de
negentiende eeuw een proces van vernederlandsing op gang kwam bij
deze bevolkingsgroep. Dit was niet zozeer alleen het gevolg van het
onderwijs, maar vooral ook het gevolg van een toenemende instroom
in Indië van Nederlandse 'trekkers' met een relatief toenemend aantal
vrouwen, en voorts ook van de kortere en snellere verbindingen met
het moederland sedert de opening van het Suezkanaal in 1869, de
oprichting van de Stoomvaartmaatschappij-Nederland in 1870, en de
ontwikkeling van het telegraaf- en postverkeer, waardoor Nederland
plotseling veel 'dichterbij' was gekomen en een sterkere en directere
Nederlandse invloed op de Indische samenleving kon doen gelden. Het
percentage Europeanen dat thuis of op de werkplek Nederlands sprak
nam toe van circa vijfentwintig procent in 1875 tot veertig procent in
1900. Dit proces van vernederlandsing zette zich in de eerste twee
decennia van de twintigste eeuw versneld door met als resultaat dat
in 1920 bijna de gehele gealfabetiseerde Europese bevolkingsgroep
(15 jaar en ouder) Nederlands kende, hetgeen overigens niet zo veel
zegt over de taal die ze in het thuismilieu spraken en die in veel gevallen
Maleis of een vorm van Indisch-Nederlands bleef. Een groot deel van
de kinderen groeide ook toen nog niet-Nederlandstalig op en in het
onderwijs bleef het Indisch-Nederlands van de in Indië geboren en
getogen Europese kinderen een bijna onoverkomelijk probleem.
Hoezeer de buitenschoolse taalsituatie verschilde van die op school,
laat op treffende wijze Tjalie Robinson ons zien in zijn verhaal Een
spreekles in het jaar 1919. Hierin wordt een sfeervolle indruk gegeven
van hoe het er in het onderwijs op een Europese Lagere School soms
aan toe ging, en hoe de gebrekkige kennis van Nederlands bij de Indische kinderen en het ontbreken van kennis van Maleis bij de onderwijzer, kon zorgen voor voortdurende misverstanden. In deze spreekles
vertelt het jongetje Johan, bijgenaamd Boengkie, hoe hij met zijn vader
op jacht is geweest de vorige zondag, waarop de volgende dialoog
tussen Boengkie en de meester ontstaat:
'Ga je zondag dan niet naar de kerk?"Als jahen niet, natierlijk!'
'Laat dat natuurlijk maar gerust weg. Kan je het niet op een
andere dag doen?' 'Hoe ken! de hele week flijtih!' 'Ik hoor het
je zeggen! Maar er zijn toch nog wel andere vrije dagen in het
jaar?' 'Ha-ah, maar - hoe deze? - te hooi en te gras'. 'Wat? eh, ga maar door, Zondagsjager!' 'Ja! (verheugd) Zondahjaher.
Ken wel doorhaan? Na! Deze week wij haan naar Tjibèèt...'
'Wat blaat je nou weer.' 'Tjibèèèèèèèèt.' 'Ja, dat gemekker is
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dik in orde, maar wat stelt het voor?' 'Deze is een lan, hij is bij
Kedunggedeh. Met de trein tot daar, druit, met de dokar één
paal en doormaardoor lopende tot bij 't kebon singkong van
menir Sjardjan...' 'Kebon wat?' 'Singkong! Masa U weet niet!
Ketella! Wat is voor peujem, lekkerrr.'
Mijnheer deed braaf zijn best om te bedenken wat Boengkie
bedoelde [...]. Ook de klas deed zijn best de nieuwe onderwijzer duidelijk te maken, wat er bedoeld werd, met toelichtingen
als: 'Wortél! Tapé! Knol njang sofèt (met demonstratie gespierde
onderarm). Eetbaar knol!' net zo lang tot de wijze Theo zijn
aardrijkskundeboekje uit de la haalde en triomfantelijk zei:
'Cassave!"Ahaa! Een cassavetuin dus. Nou Johan je merkt wel
dat er een goed Hollands woord is voor elk stukje koeterwaals
van je!' 'Ha-a, ister!' beaamde Boengkie verbijsterd."
Ga er maar aan staan als onderwijzer. Dat een dergelijk Indisch-Nederlands zich nauwelijks liet bestrijden, blijkt ook wel uit het feit dat ook
nog in het voortgezet en middelbaar onderwijs, op de M.U.L.O. en de
H.B.S., expliciete aandacht werd besteed aan het verhelpen van de
'Indische fouten'. Zo verscheen in 1922 het boekje 'Indische fouten' (Een

hulpboekje bij alle Nederlandse spraakkunsten) ten dienste van het voortgezet
onderwijs in Nederlandsch-Indië, samengesteld door de onderwijzer te Soekaboemie A. de Geus, waarvan meerdere drukken zijn verschenen.'
Hierin wordt systematisch aandacht besteed aan onder meer uitspraakfouten - met uitspraakoefeningetjes als 'Er loopt een kuiken in de keuken.', 'De mier kruipt op de muur.' -, aan zinsmelodie en woordaccent,
aan fouten in idioom en zinsbouw, en tenslotte laat ook De Geus weer
allerlei foute zinnetjes verbeteren - een geliefd didactisch middel in
die dagen -: 'Brutale nest jij bent!', 'Ik pas gekomen, de dokter mij
gevoeld.', 'Zijn naam wie?', 'Hij woont waar?', 'Jouw buik is nog ziek,
of niet?', 'Boos jij maar!', 'De lamp is dood.'. Aardig is onder meer de
instructie die De Geus geeft aan de onderwijzers om op vragen die
gewoon met ja of nee beantwoord kunnen worden ook geen ander
antwoord dan ja of nee te tolereren, om de kinderen af te leren altijd
'op zijn Maleis' te antwoorden: 'Heb je je werk al af - Al!', 'Heb je veel
plezier gehad - Veel!', 'Ken je die meneer ook? - Ken!'
Vanwege de lage status die het Indisch-Nederlands in Indië had door
de verbondenheid met de mestiezencultuur der Indo-europeanen, en
vanwege het feit ook dat men in Indië reeds de beschikking had over
het Maleis - en in de VOC-tijd aanvankelijk ook het Portugees - als
algemene verkeerstaal in de archipel, is er in Nederlands-Indië - anders
dan in Zuid-Afrika - geen algemeen door de Europeanen gesproken
Algemeen-Indisch-Hollands ontstaan. De toenemende stroom 'trekkers' met een relatief steeds groter percentage Nederlandse vrouwen
zorgde er, samen met de steeds betere kwaliteit van het onderwijs, voor
13
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dat de Europese bevolkingsgroep steeds meer vernederlandste en het
Indisch-Nederlands langzaam maar zeker werd teruggedrongen naar
de lagere maatschappelijke klassen. Het leefde overigens ook toen nog
voort als informele omgangstaal tussen Indo-europeanen onderling,
maar meer en meer werd het Petjo verbannen naar de straat, waar het
als de taal van de Indische straatcultuur zich steeds meer ontwikkelde
als typische jongenstaal.
Een Algemeen-Indisch-Hollands mocht er koste wat kost niet ontstaan. Een poging in 1906 van de taalkundige A.A. Fokker om het
]Indisch-Nederlands de status te geven van Nederlands dialect, ondervond dan ook felle weerstand. Het in Indië gesproken 'Passer-Hollands'
zou immers slechts het leren van standaard-Nederlands belemmeren,
terwijl de dialecten in Nederland daar juist een ondersteuning voor
betekenden. Pas aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog ontbrandde er alsnog een serieuze discussie over het al dan niet accepteren
van het onuitroeibare Indisch-Nederlands. Voor het eerst gingen er toen
ook in kringen van Indo-europeanen zelf stemmen op om het IndischNederlands te aanvaarden als de eigen Indische taal, zoals dat in het
verleden toch ook was gebeurd met het Kaaps-Hollands in Zuid-Afrika.
Juist in deze tijd van spanning zou het Indisch-Nederlands de rol kunnen vervullen als 'bindmiddel' van een homogene Nederlands-Indische
samenleving, en bovendien zou het de band tussen Nederland en de
Indo-europeaan in deze tijd van oorlog kunnen aanhalen, aldus H.B.
Meelhuysen in het orgaan van het Indo-Europees Verbond Onze Stem
van 18 oktober 1940:
Nederland zal niet herrijzen, en de Nederlandsche Zaak wordt
niet gediend door het wijzen en nadruk leggen op het 'slechte
Nederlandsch' van den Indischen Jongen, maar juist door het
bezigen - en dan niet hoonend of neerbuigend - van dit 'slechte
Nederlandsch' - de taal van den Indo - om in zijn innerlijk die
snaar te doen trillen, welke nauwgezette en toegewijde plichtsbetrachting en onwrikbare vasthoudendheid als gevolg heeft.
[. .]
Laat ons onze Taal! Torn daar niet aan! Afkeer en medelijden
verwerpen wij! Volwaardigheid zullen wij toonen, niet door
dit woord - het onberispelijk Nederlandsch - maar door de
daad, gekleurd door ons bloed!
En wij zullen stelling nemen, hardnekkig en vasthoudend,
tegen lederen aanval op dit ons 'heilig huisje', totdat, evenals
het Zuid-Afrikaansch, het Indo-Nederlandsch letterkundige
waarde heeft verkregen. In die taal leggen wij ons innerlijk
bloot, door die taal dringt men tot het innerlijk van den IndoEuropeaan door! [Meelhuysen 1940: 1003-1004]
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Maar letterkundige waarde zou dit Indisch-Nederlands in Indië niet
meer krijgen. Het is als typische spreektaal slechts zelden op schrift
gesteld en dan nog voornamelijk na 1950 door in Nederland wonende
Indische Nederlanders. In literaire vorm heeft het vooral bekendheid
gekregen door het werk van Tjalie Robinson en met een laatste citaat
van hem wil ik hier dan ook eindigen. Het betreft een fragment, waarin
de worsteling met die moeilijke Nederlandse taal centraal staat:
Si Bentiet hij seh, 'ik chep lust om deze bibih-petjel te bekruipen
foor plahen'.
Als Si Bentiet hij praat nonsens, betoel hij stoethaspel sijn taalles, ik weet.
'Je bedoel wat?' ik fraah.
'Dese hij is fan taalles 22 met nieuwe zin maken met lus en
bekruipen foor plahen. Je weet?!'
Ik dèng. En dan ik weet. En dan ik seht: 'Mij bekruipt de lust
mijn broer te plagen!'
'Na-itoe', hij seh, 'maar waarfoor jou broer bekruipen! Deze
bibih-petjel maar!'13
Naar het Petjo in al zijn varianten is tot op heden vrijwel geen wetenschappelijk onderzoek verricht. Volgens Tjalie Robinson komt dit
omdat het Petjo nooit is beschouwd als een werkelijke taal, ook niet
door de Indo-europeanen en Indische Nederlanders zelf, die zich altijd
hebben geschaamd voor hun eigen taal uit angst om aangezien te worden als van lage komaf: 'Het ellendigste [...] is dat de doorsnee Indischman praktisch met spot en kritiek is opgegroeid en in voortdurend
verzet daartegen of super-Nederlands is gaan spreken of zich voor petjo
diep schaamt' (Robinson 1964: 7). Hij roept dan ook op om alsnog de
vormen van Petjo te beschrijven:
Het petjo is een stervende taal van een stervende generatie.
[...]. De volgende generatie spreekt zelfs geen perfect Nederlands meer, maar Mokums, Limburgs, Rotterdams of Zaans.
[...] en hoe verschrikkelijk tragisch is dat! Want ook wij en
zelfs onze nagedachtenis zijn dan volkomen weggewist. [TongTong 30-9-1958: 9]
Het cultuur-historisch en sociolinguïstisch belang van een onderzoek
naar het Indisch-Nederlands in al zijn variatie is nog niet geheel door
de tijd achterhaald. Het Petjo kan nog steeds - maar wel steeds minder als levende maar langzaam uitstervende taal worden aangetroffen bij
de nog levende Petjo-sprekers in Nederland, en wellicht ook nog wel
hier en daar in Indonesië. De methode voor een dergelijk onderzoek
heeft Tjalie Robinson (1964: 9) ons al aangegeven: `Krab zijn Europese
huid en de Inlander hij kom druit!'
16

Het was dit Indisch-Nederlands bij uitstek, maar evenzeer het erdoor
beïnvloede 'verbasterde' Nederlands, dat op de scholen bestreden werd,
maar dat steeds weer onbestrijdbaar bleek. Bestrijding van IndischNederlands: je-láh-je-kripoet-seh.14

Kees Groeneboer (1952) is in de jaren 1985-1990 werkzaam geweest als docent
Nederlandse taalkunde en taalbeheersing aan de Universitas Indonesia te Jakarta-Depok. Thans werkt hij als onderzoeker bij het International Institute
for Asian Studies (IIAS) te Leiden aan een bronnenuitgave van de brieven van
H. Neubronner van der Tuuk aan het Nederlands Bijbelgenootschap, 1847-1873.
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Noten
*

Dit artikel is goeddeels gebaseerd op Groeneboer (1993), hoofdstuk III.2.
en IV.2.

1 Het fragment is afkomstig uit Robinson (1975: 73).
Woordverklaring: wat njang rot: wat is er verkeerd; tjoba je dèng: probeer
je voor te stellen; sirihboom: boom waarvan het blad wordt gebruikt om
te pruimen; njoo: sinjo, aanspreekvorm voor een Indo-jongen; boeah:
vrucht, fruit; mangga, doekoe, nangka, woenie: soorten tropische vruchten;
petih: plukken; nangka: een zeer grote, vele kilo's zware vrucht; antjoer:
vermorzelen; woenie: klein besachtig vruchtje; fader-nja: zijn vader; perloe:
nodig; habis: zo is het wel genoeg.
2 Zie hiervoor De Vries (1992) en Salverda (1994).
3 Voor het gemak ga ik hier voorbij aan de soorten Petjo die in de verschillende grote steden in Indië hebben bestaan, zoals bijvoorbeeld het Petjo
in Semarang dat onlangs is aangeduid met de term 'Javindo' (zie onder
meer De Gruiter 1990).
4 Zie hiervoor Groeneboer (1992).
5 Brief van Conrad Busken Huet aan de 'Redacteur van De Taalvriend', Batavia,
10 juni 1870 (opgenomen in Busken Huet 1986: 110-116). Zie hiervoor
ook Prick van Wely (1906: 72-81).
6 Zie hiervoor Groeneboer (1993: 261-276; en ook 1989).
7 Zie voor de genoemde Indische schoolboekjes Groeneboer (1991).
8 'Er scheen geen aangenamer amusement dan de taalfouten der sinjo's in
de voorgalerij van de soos aan elkaar te vertellen', zo verhaalt bijvoorbeeld
de schrijver Jan ten Brink in 1863 (cit. in Nieuwenhuys 1972: 195). Om
deze reden werd er in literair werk dan ook veelvuldig gebruik gemaakt
van dergelijke 'krompraat'. Anderzijds diende dit natuurlijk ook wel om
een zekere 'couleur locale' aan te brengen.
9 In feite was dit schoolboekje speciaal samengesteld voor het onderwijs
Nederlands op de Opleidingsschool voor Inlandse Ambtenaren (Osvia).
10 Het probleem was in feite nog groter doordat daarnaast ook nog eens 12%
van alle kinderen op de Europese Lagere School niet-Europeaan was, en
voor wie dus ook het Nederlands niet de moedertaal was.
11 Het fragment is afkomstig uit Robinson (1966: 360).
Woordverklaring: dokar: paard en wagen; kebon: tuin; masa: niet te geloven; singkong: cassave; ketella, peujem: gerechten van singkong gemaakt;
njang sofèt: die zo dik is.
12 Zelfs bij het onderwijzen van de Engelse taal werd speciale aandacht besteed aan 'Indische uitspraakfouten': H. Koolhoven [leraar Engels H.B.S.
te Semarang], Inleiding tot de studie van de uitspraak van het Engelsch ten dienste

van studeerenden voor de acten L.O. en M.O., met speciale behandeling van Indische
uitspraakfouten (Utrecht: Kemink, 1928).
13 Het fragment is afkomstig uit Robinson (1975: 21).
Woordverklaring: bibih-petjel: oudere straatverkoopster; betoel: werkelijk; na-itoe: dat is het.
14 Je-ldh-je-kripoet: je lacht je rot, maar dan op zijn Indisch: met je mond
dicht of met je hand voor je mond èn met een gezicht vol lachrimpeltjes.
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EEN 1QOKJE

1 NDO-MEN
NVflOLLANDlA DPUKKU'JEAARN
Omslag van Tjo. Een brokje Indoleven (1930). De omslagillustratie is van de hand
van Eppo Doeve.
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Indisch -Nederlands' in de
Indische letteren
JOOP VAN DEN BERG

'Indisch-Nederlands' in de Indische letteren luidt de titel van dit artikel, en
die titel heeft - bij nader inzien - een nogal bevestigend karakter. Er
bestaat kennelijk Indisch-Nederlands en er bestaat een Indisch-Nederlandse letterkunde, en die twee onder één noemer brengend ligt het
voor de hand dat die laatste de bron zal zijn van veel Indisch-Nederlandse dialogen of Indisch-Nederlands idioom. Met niet al te veel fantasie zou men zelfs - op deze titel afgaande - kunnen veronderstellen dat
ik een globaal overzicht zal geven van al die werken uit die letterkunde,
die Indisch-Nederlands bevatten. Dat nu zal bepaald niet het geval zijn.
Een vraagteken achter de titel zou wellicht beter zijn geweest, of zelfs
de wat retorische vraag: 'Hoeveel Indisch-Nederlands is er eigenlijk
wel in die Indische letteren?' Véél, zal de buitenstaander denken, want
zegt Nieuwenhuys niet meteen in zijn inleiding op de Spiegel dat in die
letterkunde vooral het ontbreken van een literaire traditie en van een
literair klimaat zo kenmerkend is? Het Indisch-Nederlands of het Petje
(de taal van de straat) zou dan ook in zo'n letterkunde haar plaats - of
zo u wilt haar tampatje - toch gauw gevonden moeten hebben, juist
omdat het beoefenen van schone letteren niet op de voorgrond staat,
maar er kennelijk andere criteria gelden.
Maar - ook hier - bedriegt de schijn, want in die letterkunde is eigenlijk bijzonder weinig sprake van Indisch-Nederlands taalgebruik. Het
is tenminste nauwelijks te vinden bij hen die de Indische letteren
(moeten) schragen: Multatuli, Daum, Walraven, Dermout, Vuyk, Breton
de Nijs, met natuurlijk die ene, al veel genoemde en veel geroemde
uitzondering: Tjalie Robinson. De laatste evenwel uitdrukkelijk alleen
in de geschriften die hij tot de journalistiek vond behoren, want zijn
literaire verhalen en novellen, onder het pseudoniem Vincent Mahieu,
bevatten nauwelijks Indisch-Nederlands bij de weergave van de koloniale werkelijkheid.
Is dit feit door de belangrijkste critici opgemerkt, en/of als een gemis
ervaren? Wat schreven bijvoorbeeld Kalff, Brom, Beekman en Nieuwenhuys in concreto over het Indisch-Nederlands in hun 'handboeken' en
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beschouwingen? De drie eerstgenoemden hoegenaamd niets, maar ook
Rob Nieuwenhuys is zeer summier. Hij brengt het Petjo ter sprake bij
de behandeling - hoe kan het ook anders - van de figuur Tjalie Robinson, en wat over het karakter van het Petjo in de Spiegel wordt gezegd
is in feite van Robinson zelf uit een artikel in het tijdschrift Oriëntatie.
Het artikel ging over het gebruik van Surinaams- en Antilliaans-Nederlands in literaire werken, en Robinson concludeerde onder meer dat
in die gebieden de vraag of 'het Creools een taal is of een patois geen
academisch probleem is, maar een springlevende strijdvraag'. Hij vervolgt aldus: 'Het is wel te betreuren dat de Indo-Europese groep hier
te lande [bedoeld wordt Indonesië] altijd zo stijfkoppig en fatsoenlijk
aan het model-Hollands heeft gehangen' en enige regels verder zegt
hij: 'Wat echter niet algemeen betreurd wordt, is ook niet de moeite
waard om te bestaan [...] Sterker dan ooit is bij het lezen van deze
"textes Antillais" mijn besef geworden dat de Indo in Indonesië zijn
tijd heeft gehad voordat hij zich er zelfs nog maar van bewust is kunnen
worden. Met de intrede van het nieuwe politieke en sociale tijdperk
is het kindje gestorven voordat het nog een gearticuleerde klank heeft
kunnen voortbrengen.'' Eerlijkheidshalve moet ik hieraan toevoegen,
dat Robinson deze tekst in 1950 schreef en dat hij in latere artikelen
de zaak heel wat genuanceerder naar voren heeft gebracht.
Overeind blijft staan de opmerking dat het Indisch-Nederlands geen
'gearticuleerde klank' heeft kunnen voortbrengen, in literaire zin wel
te verstaan. Omdat het Surinaams-Nederlands toch redelijk veel overeenkomsten biedt met het Indisch-Nederlands veroorloof ik mij even
een zijsprong naar dat taalgebied. Want wat dus - volgens Tjalie Robinson - in het voormalige Nederlands-Indië niet is gelukt, is - onder een
zeker voorbehoud - wèl gelukt in Suriname. En wel ruim dertig jaar
later, maar het toont weer eens hoe visionair de blik van Tjalie Robinson
vaak was! Immers, in 1980 verschijnt in Nederland het boek Ik ga dood
om jullie hoofd van de Surinaamse schrijver Edgar Cairo. In deze bundel
verhalen probeert de schrijver een vorm van Surinaams-Nederlands tot
een literaire taal te verheffen met als uitgangspunt het A.B.N. en het
Sranan (dat net als het Indisch-Nederlands in eerste instantie gesproken
en ontwikkeld werd door de kinderen van een blanke bakra en een
zwarte vrouw). Cairo schiep in het boek nieuwe Surinaams-Nederlandse woorden en constructies naar analogie van Srananwoorden,
maar ook vertaalde hij veel woorden heel letterlijk uit het Sranan, en
tenslotte bedacht hij ook geheel nieuwe woorden.
Ik kan niet beter doen dan een stukje uit het boek - dat mij destijds
sterk aan het Petjo deed denken - voor te lezen om u zijn bedoelingen
duidelijk te maken. En dan maar meteen het openingsverhaaltje om
niet de verdenking op mij te laden dat ik een bijzonder illustratief
fragment heb uitgezocht. Het gaat over een Surinaamse kamerbewoner,
die een fles butagas wil kopen:
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Gasbom
Dat ding was toen die kou 'em sloeg. In zijn doortochtige huurkamer. Met laars aan zijn voet en broek aan zijn bille, daalde
hij die trap z'n tree af, van die zolder bij hospita, vier hoog woonachtig.
Kijk z'n bibberlip, net houten slippers die je tegen makaar klapt
om een beetje ritme. Ze basteren en scheuren aan z'n mond.
Water rent uit z'n neuspijp. Hij slijmt van kou met winter. Baja!
Dan komt hij om die hoek bij kolenman in die winkel. Geeft
één roep daar, dat je oor d'rvan verdooft: 'Meneer, ik wil 'n gasbom!'
Iedereen daar, schrikt z'n schrik tot in z'n grote teen. Wat?! Een
gasbom?! Iemand duikt achter een olievat. Een vrouwtje wil
gaan vluchten: 'Hellep! Die vent daar wil ons met een gasbom
kapen!'
Nèks van dat! Gewoon een fles butagas wou die kamervogel.
Om zijn bast te laten warmlopen. En zoals thuis, vroeg hij
gasbom. Na grote schrik was groter lachen daar. Eventjes later
sjouwde hij zijn bom die winkel uit, met ook een portie twijfel.
Aajbaja!2
Wat men ook in linguïstische zin mag opmerken bij deze vorm van
taalbeheersing van Edgar Cairo, ik zou het op zijn minst een verrijking
van de Nederlandse taal willen noemen.
Snel terug naar onze eigen doelgroep. Het Indisch-Nederlands is in
feite nooit zo 'hoog' gekomen, het heeft die bovenste treden van de
trap op weg naar het taalcontinuüm helaas niet bereikt, al zijn er in de
Piekerans van een straatslijper een aantal vertellingen te vinden die qua
taalvaardigheid en vindingrijkheid het verhaal van Cairo evenaren. Ter
illustratie een vergelijkbaar stukje proza uit de Piekerans over hoe een
Indisch kind 's morgens onder de klamboe vandaan komt:
Verlehen seh. Opstaan. Brèt! Adoeh, de klamboe weer gescheurd. Dat is de schuld van Ma natuurlijk: te diep ingestopt
gisteravond. Niks zeggen maar. Voorzichtig en wijd open de
klamboe nou en dan tjup! d'r uit. Njk! Kenjantol jouw neusgat
aan de klamboehaak. Adoeoeoe-óeh! ! Lellen dat ding! Twee
keer mis in 't donker, de derde keer njngng - plok! op de hemel
van het bed. Even voelen, de neus. Gelukkig maar niet bebloed.
Maar tjoba jouw oog getjokèr! Kom je buiten met één oog op
je wang - bloedendé. Bleek maar kalm. Nou, gehuil en gejammer natuurlijk van Ma.... 'Wat kijk je idioot! Kan je niet groeten
als je opstaat?' Lo!! Al buiten. 'Wat mankeert je! Ben je met je
verkeerde been uit bed gestapt?"Nog niet eens d'r uit één been,
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goed of slecht, al dipatol mijn neus door de klamboehaak!"Kijk
dan uit je ogen!' 'Hoe kéén! Pikkedonker! Goddank maar niet
mijn oog weg!' Maar ouders zijn ongevoelig voor kinderleed.3
Een prachtig stukje sfeerbeschrijving in een taal, die net als de taal van
Cairo nogal ver af staat van het Algemeen Beschaafd Nederlands. Misschien dan wel niet boven aan de trap van het taalcontinuum, maar
toch wel in de buurt van de bovenste treden.
Laten wij nu maar eens even op die trap naar beneden roetsjen - van
het tot literaire taal verheven Indisch-Nederlands naar het Petje als
spreektaal, sterker nog, als spreektaal van de straat. Een taal die zo
sterk aansloot bij de Indische werkelijkheid, die van de twee werelden,
een Indonesische en een Nederlandse met elk eigen wetten, waarden
en woorden. Waarom - kan men zich afvragen - hebben zoveel schrijvers van de Indisch-Nederlandse letterkunde, die toch gebaat waren
bij het weergeven van dat leven tussen die twee werelden, dan zo
weinig gebruik gemaakt van die -- bij uitstek - sfeertaal?
Een korte verkenning nu naar de mate waarin van het Indisch-Nederlands gebruik werd gemaakt door auteurs die in hun geschriften vooral
het vraagstuk van de rassenscheiding in de koloniale samenleving centraal stelden. Bij studies over de wereld van de Indo-europeaan, en met
name zoals die vanuit de bellettrie is beschreven, wordt steevast genoemd het boek De paupers uit 1912 van Victor Ido, pseudoniem van
Hans van de Wall, en wel omdat het boek - zo schrijft de socioloog
Han Surie in zijn nawoord bij de laatste druk - 'een voortreffelijk beeld'
geeft van de Indo-europese groep in ons vroegere Nederlands-Indië en
hij vervolgt: 'Wie iets van deze merkwaardige en in zekere zin tragische
groep weet herkent het authentieke in Victor Ido's roman.' Een authentiek beeld derhalve van de wereld van de kampong-Indo zoals deze
rond de eeuwwisseling bestond.
Heeft Victor Ido - en uit recente voordrachten en publikaties van
Reggie Baay weten wij hoe hecht Victor Ido verbonden was met deze
groep - in zijn boek De paupers ook authentiek Indisch-Nederlands gebruikt? Het antwoord hierop luidt: nee, de hoofdfiguren uit zijn boek
spreken wat lapidair Nederlands met hier en daar een Indonesisch
woord, of een Indonesische zinsconstructie, maar Indisch-Nederlands
is het niet geworden! Ik kan mij tenminste niet voorstellen dat Boeng
- een van de hoofdfiguren - rond 1910 zijn medebroeders toesprekende
zou hebben gezegd: 'Oh ja, ik heb het altijd gemeen en onrechtvaardig
gevonden dat de totoks die ons in de wereld hebben geschopt ons aan
ons lot overlaten als we naar een betrekking zoeken.' Of bijvoorbeeld:
'Geloof me, ze hebben het land aan ons, omdat we bruin zijn als inlanders. Tjoba, mijn grootvader was blank, dan zouen ze 'm zeker 'n gratificatie of 'n prachtig cadeau of 'n lintje gegeven hebben.' 4 Indisch-Nederlands? Welnee, het woord tjoba moet een beetje voor de authentieke
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sfeer zorgen, maar voor de rest wordt in deze zinnen alles correct
verbogen en vervoegd zoals het in het A.B.N. gebruikelijk is.
Mijn conclusie luidt dan ook: De paupers van Victor Ido geeft weliswaar een goed beeld van de wereld van de kleine boeng - levend in de
marge van blank en bruin - maar bij het schetsen van deze beklagenswaardige wereld wordt door Ido geen gebruik gemaakt van IndischNederlands. De vraag 'waarom niet' is in dit korte bestek moeilijk te
beantwoorden, maar ik denk dat Van de Wall - in het leven van alledag
hoofdredacteur van een krant - vooral gedacht heeft aan het belang van
zijn boodschap en aan zijn - hopelijk - véle Hollandse lezers. Hij heeft
kennelijk die laatste groep niet willen afschrikken door het intensieve
gebruik van Petjo.
Een ander voorbeeld uit de Indisch-Nederlandse letterkunde. Het
boek Tjo. Een brokje Indoleven van P.J. d'Artillac Brill uit 1930, bevat
drie verhalen die spelen in het wereldje van de kampong-Indo. Slecht
geschreven - dat moet gezegd worden - maar wel verhalen waaruit
blijkt dat de schrijver die wereld goed kent, en over die wereld - in
sociologische zin - geen woord 'verkeerd' schrijft. Inderdaad, een brokje
Indo-leven, met bijvoorbeeld bladzijdenlang beschrijvingen van een
stamboe/voorstelling maar dan wel - in tegenstelling tot veel andere
schrijvers - met veel oog voor wat er óp het toneel gebeurt, terwijl
andere scribenten dat meestal wat elitair afdoen met 'melodramatisch
volkstoneel' en zich vooral verliezen in het beschrijven van het uiterst
gemêleerde publiek. Maar ook bij d'Artillac Brill - zelf Indo-europees geen gebruik van Indisch-Nederlands. Dialogen komen in de verhalen
nauwelijks voor en het Indische karakter moet hoofdzakelijk komen
van een met Maleise woorden doorspekte taal.
Een voorbeeld: 'De buurman, een onsmakelijke hadji, vertelde Anton,
dat Meitak al een paar dagen geleden zijn barang op een grobag had
geladen en verdwenen was.' Conclusie: Meitak 'was geminggat met Francina' - dus, was er vandoor gegaan met Francina. 5 Kortom, ook bij deze
auteur - net als bij Victor Ido, hoewel bij beiden de Indo-wereld centraal
staat - géén of heel weinig gebruik van Indisch-Nederlands.
Komen wij dan nu aan de groep auteurs, die zijdelings aan de wereld
van de Indo aandacht schenkt, maar die er vooral van buitenaf tegenaan
kijkt, of is het beter te spreken van: van buitenaf op neerkijkt? Voor
velen van hen is het gebruik van Indisch-Nederlands vooral een techniek om zo 'oosters' mogelijk over te komen, net als de eeuwig ruisende
kokospalmen en de kortstondig ruisende sarongs... Het heeft een decorfunctie, het is niet meer dan couleur locale. Dit benoemend besef ik pas
hoe Freudiaans-duidelijk dit klinkt: couleur locale, de plaatselijke kleur.
Voor de schrijvers die ik op het oog heb is die kleur steevast de
huidskleur, die halftint tussen blank en bruin. Het feit dat hun sujetten
half-Nederlanders zijn is voor hen vaak bepalend voor het gebruik van
een soort half-Nederlands met tal van komisch bedoelde versprekingen.
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Een voorbeeld nu. De monoloog van een Indische dame uit het boek

Indrukken van een totok van Justus van Maurik:
- 0! menèer Bosman, zegt de dikkert, wel bedankt voor die
assistens! U kom gauw eens naar Solo, jà? - Mijn man heel
verlang naar u, en eensklaps terzijde ziende: - 0, ló! - dáár heel
toevallig dáár! Mevrouw Klaascèn, - dáár, dáár! Zij wenkt en
roept: - Margrèta! sini sini! - mooi plaats Margrèta! 0, meneer
Bosman! Zij niet hooren, jà! U haar even roepen; zoo lekker,
sama, sama - zij ook naar Sèlo...6
Dit nu is voor mijn gevoel helemaal niets, zeker geen Indisch-Nederlands. Het is wat primitief gebruikt Nederlands met hier en daar een
Maleis woord of een Indische uitdrukking. Nu zullen neerlandici onder
u mij toewerpen: 'Maar Van Maurik behoort toch niet tot de bellettrie',
en de Indische jongens onder mijn lezers: 'Ach, het zijn maar de indrukken van een totok', maar ik haal het toch aan omdat ook in veel bellettristische werken een dergelijk soort Indisch-Nederlands wordt opgevoerd,
van Johan Fabricius tot aan Louis Couperus toe! Het is in mijn ogen
een ongepast en misplaatst gebruik van Indisch-Nederlands: ongepast
omdat het ten onrechte suggereert dat de Indo-europeaan niet bij machte
zou zijn zich duidelijk te uiten, en misplaatst omdat de plaats (en de
functie) van het Petje een heel andere was dan een komisch aandoende
samenspraak.
Uit deze vaststelling vloeit een aspect voort dat niet onbesproken
mag blijven in een beschouwing over Indisch-Nederlands, namelijk
het portretteren van de Indo als iemand die door onvolkomen of gebrekkig taalgebruik ook verstandelijk wat achter was gebleven. Immers,
een goede taalbeheersing en een heldere denkstructuur zijn functies
van elkaar. Met andere woorden: het zich niet goed kunnen uitdrukken
in het Nederlands werd maar al te vaak door de totok geassocieerd met
een gebrek aan intelligentie. Er is een aantal boeken te noemen waarin
het Indisch-Nederlands op die wijze wordt gebruikt en dat kan - zeker
door de lezer van nu - als discriminerend en/of racistisch worden ervaren.
In Soebatten, sarongs en sinjo's en in enkele andere publikaties heb ik
het gehad over de laatdunkende toon van een dergelijk taalgebruik en
gewezen op het grievende karakter ervan. Hoewel ik deze woorden
niet wil terugnemen of verwerpen, moet mij van het hart dat - hoe
meer ik mij in het onderwerp heb verdiept - ik toch moet ervaren dat
het misschien destijds niet als zodanig werd ervaren. Het gebruik van
Indische krompraterij om de desbetreffende groep te typeren was kennelijk tot het midden van deze eeuw een 'grapje dat mocht', want zo
werd in veel Nederlandse streekromans bijvoorbeeld het spreken van
Brabants of Limburgs toch ook vaak in negatieve zin gebruikt.
26

Opmerkelijk is dat óók schrijvers van Indo-europese oorsprong in
hun romans en verhalen vaak het komisch aandoende brabbeltaaltje
hanteerden. Bijvoorbeeld, de schrijfster Dé-Liláh, die rond de eeuwwisseling een vijftal Indische romans publiceerde, maakt veelvuldig gebruik van een dergelijke krompraterij, maar in feite wordt in de vijf
lijvige romans geen kwaad woord gezegd over de Indo-europese groep
als geheel. De groep volbloed-Nederlanders daarentegen wordt door
de schrijfster, die van haar Javaanse grootmoeder geen geheim maakt,
veelal afgeschilderd als wreed en despotisch.
Aan het eind gekomen van mijn tour de horizon door het IndischNederlandse taalgebied, kunt u misschien nu mijn reserves tegen de
wellicht wat te haastig gekozen titel begrijpen. 'Indisch-Nederlands' in de
Indische letteren! Maar dan wel met een groot vraagteken, moet mijn
conclusie luiden. Immers, de grote schrijvers van de Indisch-Nederlandse letterkunde gebruikten hoogst zelden Indisch-Nederlands. Ten
tweede: een literaire taal om Indische begrippen en toestanden beter
te omschrijven is het nooit geworden. En ten derde: als er dan zo nu
en dan sprake is van Indisch-Nederlands, dan is het meestal op een
ongepaste en misplaatste manier.
Zo kan men - de balans opmakend van de Nederlandse aanwezigheid
in Indonesië - ook ten aanzien van het Indisch-Nederlands vaststellen
dat ook dat niet meer is geweest dan een krasje op de rots. En dan nog
met de aantekening dat dat kleine krasje op de rots in feite door één
man is gezet: Tjalie Robinson. Hij is de grote krasser geweest, de tukang
corek. Daarom ook wil ik eindigen met een citaat van hem: 'Het is om
te njengen, sèh...'
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Indisch - Nederlands in het Batavia
van de jaren dertig
De roman Goena Goena van Caesar ICijdsmeir
REINIER SALVERDA

1. Inleiding
Over het Indisch-Nederlands is door Nederlandse taalkundigen vrij
weinig gepubliceerd. Zeker in vergelijking met wat er is gepresteerd
op het gebied van de Indonesische talen, het Afrikaans en de Caraïbische Creooltalen, moet de oogst aan studies over het Indisch-Nederlands mager genoemd worden. In de eerste helft van deze eeuw vinden
we de boeken van Prick van Wely en van Nieuwenhuis, beide vol
interessante gegevens en observaties, maar beide ook primair gericht
op de bestrijding van deze 'kromtaal'.' In de periode na de Indonesische
onafhankelijkheid vinden we een aantal verspreide artikelen, waarvan
ik speciaal noem Van den Toorn (1957), Robinson (1964) en De Vries
(1992). Recentelijk verscheen de Leidse dissertatie van Groeneboer,2
waarin de taalpolitieke geschiedenis van het Nederlands voor Indië
van 1600 tot 1950 wordt beschreven. Het valt te hopen dat er van dit
boek een stimulans zal uitgaan om - nu het nog kan - een nadere
taalkundige studie te maken van het Indisch-Nederlands. Want, al bevatten de bovengenoemde publikaties dan velerlei interessante gegevens, een gedegen, omvattende, taalkundige beschrijving van het Indisch-Nederlands hebben we niet.
De geringe taalkundige aandacht die het Indisch-Nederlands ten deel
is gevallen, hangt historisch gezien samen met de in de koloniale samenleving heersende normatieve taalattitudes, die tot een negatieve waardering en afwijzing van deze taalsoort leidden. Zo herinnert zich de
dichter G.J. Resink, in 1911 in Yogyakarta geboren, de taalnorm waaronder hij opgroeide: 'goed Nederlands en goed Javaans, maar geen "Petjo"
en geen "Indisch spreken" '. 3 Er was, zoals Kousbroek heeft opgemerkt,
een geweldige druk op de Indische gemeenschap 'om zich te conformeren naar het model van de autochtone Nederlander', 4 speciaal ook op
taalgebied: 'perfecte beheersing van het Nederlands was in Indië het
belangrijkste middel om vooruit te komen in de Maatschappij; het was
verder een vorm van distinctie'. 5 'Indische fouten' werden dan ook
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krachtig bestreden, met adviezen als: 'Een zuivere uitspraak van het
Nederlands kan men alleen verkrijgen door goed te luisteren naar beschaafde lieden, voor wie het Nederlands de moedertaal is.'6
Daarnaast hebben ook de politieke ontwikkelingen in de loop van
deze eeuw het Indisch-Nederlands steeds verder teruggedrongen. Zo
was er in Nederlands-Indië in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog
een krachtige campagne voor de bevordering en verspreiding van goed
Nederlands taalonderwijs, terwijl anderzijds in 1928 de Indonesische
nationalisten het Indonesisch uitriepen tot symbool van hun politieke
aspiraties. Deze taalpolitieke scheiding der geesten liet weinig ruimte
voor een mengtaal als het Indisch-Nederlands. Na de Tweede Wereldoorlog werden de sprekers van deze mengtaal, de Indo's,' gedwongen
te kiezen voor hetzij de Indonesische hetzij de Nederlandse nationaliteit,
en hadden zij zich maar aan te passen aan de daarmee verbonden taalen cultuurnormen. In Indonesië werd in 1956 het Nederlands — en dus
ook het Indisch-Nederlands — officieel verboden, terwijl in die jaren in
Nederland de verwachting heerste, dat het Indisch-Nederlands wel
gauw zou uitsterven.8
De zojuist geschetse sociaalculturele en taalpolitieke factoren maken
het gebrek aan taalkundige aandacht voor het Indisch-Nederlands zeker
een stuk begrijpelijker. Echter, hoezeer men ook als taalkundige oog
dient te hebben voor de rol die dergelijke factoren spelen, in het feitelijk
taalonderzoek dient toch primair gelet te worden op het wetenschappelijk belang van de problemen waarvoor een mengtaal als het IndischNederlands ons stelt. Dit cruciale uitgangspunt is reeds in 1913 geformuleerd door de taalkundige Van Ginneken, die zich, tegenover de
heersende afwijzing van 'bastaardtaaltjes' als het Indisch-Nederlands,
stelde op het standpunt van de taalgeleerde, 'die wil zoeken naar de
diepere oorzaken van de wisselingen, en de onderlinge afwijkingen
der talen en tongvallen'. 9 Principieel geldt dan: 'Een bastaardtaaltje is
hem daarbij even welkom als het meest verfijnde litteraire idioom.'
Ditzelfde wetenschappelijke gezichtspunt vinden we ook bij De Geus,
die in 1922 in het voorwoord van de eerste druk van zijn Indische fouten
schrijft: 'Wanneer eenmaal de Indische Hogeschool in het bezit zal zijn
van een faculteit voor taal en letteren, zal een wetenschappelijk gevormd
filoloog in dat "brabbeltaaltje" overvloedig stof voor een hoogst belangrijk proefschrift kunnen vinden.'")
Dat proefschrift zal er toch een keer moeten komen, en als bijdrage
daartoe wil ik hier de bevindingen rapporteren van een preliminaire
verkenning van het Indisch-Nederlandse taalmateriaal dat te vinden is
in de roman Goena Goena uit 1930 van Caesar Kijdsmeir Jr." In het
bijzonder zal ik daarbij aandacht besteden aan de ecologie van het
taalgebruik in het vooroorlogse Batavia: wie sprak welke taal, met wie,
in welke situatie, en met wat voor effect? Welke taalvariëteiten waren
daar toen sociaal en communicatief relevant? Hoe werden de sociale
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verhoudingen in het taalgebruik weerspiegeld? Wat waren de algemene
patronen van taalgebruik en taalgedrag in die koloniale samenleving?
En wat voor taalgebruiksstrategieën stonden daar toen ter beschikking
aan individuele taalgebruikers?

2. De roman Goena Goena van Caesar Kijdsmeir Jr
In deze realistische roman over de Bataviase samenleving uit de jaren
dertig wordt een tamelijk afgezaagd en stereotiep verhaal verteld van
liefde en jaloezie, huwelijk, overspel, bedrog en wraak, zwarte magie,
vergif en dood.'2
Het centrale verhaal is dat van Henk Daemen, een jonge Europese
vrijgezel, een totok, met een goede baan bij de Handelsmaatschappij
Van Helden & Co. Hij moet verhuizen en huurt het paviljoen van Lucie
Lambert in Laan Raden Saleh. Deze Lucie is een Indische van middelbare leeftijd wier vader, een kolonel, reeds lang geleden overleden is.
Ze leeft nu met haar oude moeder van de huur van het paviljoen en
van de woekerrente die ze maakt op het geld dat ze elke morgen uitleent
aan de Inlandse marktvrouwen. Haar nicht, Mildred Prentice Lambert,
een wel-opgevoede, rijke, gescheiden jonge vrouw, die aan de Theresiakerkweg woont, verleidt Henk, trouwt met hem en schenkt hem een
kind. Intussen heeft ook Henks secretaresse, Toos Hinse, die nog in de
verte verwant is aan Lucie en Mildred, vues op Henk. Ze laat zich de
kaart lezen, ze draagt een liefdesamulet, ze stuurt hem briefjes dat ze
beschikbaar is, en eindelijk slaagt ze erin Henk te verleiden, in haar
kleine kamponghuisje in Meester Cornelis. Het blijft echter bij die ene
keer, want Henk laat haar direct weer vallen. Dit roept om wraak, en
daartoe neemt Toos Hadji Mohammad in de arm, die met zwarte magie
(en de hulp van een gifmengende kokki) erin slaagt Mildred te doden,
juist terwijl Henk voor zaken naar Soerabaja is. Kort na de begrafenis
sterft ook de baby, waarop Henk teruggaat naar Europa, terwijl Toos,
die niet kan accepteren dat ze hem nu nog niet krijgt, steeds verder
afzakt in de prostitutie. Het verhaal eindigt op het kerkhof Petamboeran,
met een overdenking over de dood en het raadsel van de goena-goena.
Deze Indische zedenroman is hier voor ons van belang, niet om het
derderangsverhaal dat erin wordt gepresenteerd, maar omdat de personages die erin voorkomen - Europeanen, Indo's, Chinezen en Inlanders - gekarakteriseerd worden door de manier waarop ze spreken.
Weliswaar hebben we hier te maken met een schriftelijke en literaire
weergave van hun taalgedrag, maar de auteur, die zich blijkens zijn
naam, Kijdsmeir, als Indo afficheert, 13 had duidelijk een zeer goed oor
voor de nuances in het Bataviase taalverkeer, terwijl hij daarnaast ook
op een aantal plaatsen expliciet commentaar geeft op het taalgedrag
van zijn personages. Bij elkaar stellen deze verschillende soorten taalmateriaal ons in staat een aantal voorlopige observaties te formuleren
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d'Oriënt, Indië's geïllustreerd weekblad onder leiding van A. Zimmerman, die
onder het pseudoniem Caesar Kijdsmeir Jr. de roman Goena Goena schreef.
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over het taalgedrag in Batavia, althans Kijdsmeirs Batavia, in de jaren
dertig, een periode in de geschiedenis van het Indisch-Nederlands
waaraan, voor zover mij bekend, nog geen aparte studie gewijd is.

3. Patronen van taalgebruik
Bij nadere beschouwing van de linguïstische microkosmos in deze
roman stellen we allereerst vast, dat de drie voornaamste talen in het
Bataviase taalverkeer Nederlands, Maleis en daartussen de mengtaal
Indisch-Nederlands zijn. De dominante taal is duidelijk het Nederlands:
er wordt 277 keer Nederlands gesproken, negen keer zo vaak als Maleis,
dat slechts 31 keer gesproken wordt. Er wordt 63 keer Indisch-Nederlands gesproken.
In de bevolking kunnen we globaal drie groepen onderscheiden:
enerzijds de Europeanen, anderzijds de Inlanders en Chinezen, en in
het midden de Indo-groep. Deze laatste groep is zeer heterogeen en
omvat zowel zeer donker gekleurde, arme, ongeschoolde personages
van eenvoudige komaf en lage sociale status, alsook jonge, rijke, goed
opgeleide en bijna blanke personages, zoals bijvoorbeeld Mildred. De
Europeanen (vijf Nederlandse vrijgezellen) en de Indo's (vijf vrouwen)
nemen in deze roman de hele voorgrond in beslag. Op de achtergrond
vinden we nog eens 33 andere personages: veertien Europeanen, zes
Indo's, elf Inlanders en twee Chinezen.
Voor elk van de drie bevolkingsgroepen kunnen we een typerende
scala van beroepen en bezigheden opstellen, die we kunnen correleren
met de talen die zij spreken (zie diagram 1). Dit kan als volgt nader
gekwantificeerd worden: de Europeanen spreken het meest Nederlands
(198 keer), ze spreken geen Indisch-Nederlands en slechts af en toe
Maleis (11 keer). Anderzijds spreken de Inlanders en Chinezen het
meest Maleis (15 keer), ze spreken geen Nederlands en slechts één keer
Indisch-Nederlands — en wel wanneer de Inlandse straathoeren Europese klanten proberen te lokken. De Indo's tenslotte spreken in gelijke
mate Nederlands en Indisch-Nederlands (respectievelijk 74 en 62 keer)
en slechts bij vijf gelegenheden spreken ze Maleis.
In het algemeen kan de taalsituatie in het Batavia van Kijdsmeirs
roman als volgt worden beschreven.
We hebben te maken met een meertalige samenleving, waarin het
Nederlands domineert, als meest gebruikte taal, als taal van de meest
geprivilegieerde groep, de Europeanen, en als taal met het hoogste
prestige, die gesproken wordt door de machtigste groep — de jonge,
blanke, goed opgeleide, rijke mannen, die een goede baan hebben en
dus geld, een behoorlijk huis en een auto. Het Nederlands is ook de
enige taal die geschreven wordt: contracten, kwitanties, telegrammen,
brieven, speelkaarten en kranten zijn allemaal in het Nederlands. Maleis
en Indisch-Nederlands worden enkel gesproken. Nederlands is de taal
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Diagram 1
Bevolkings- Beroep of
groep
bezigheid

Spreekt
Nederlands

Spreekt
Maleis

Spreekt
Indisch-Ned.

-

+

+

Europeanen dokter, professor
directeur
hoger personeel
agent
veilinghouder
telefonist
en hun vrouwen
Indo's

rijke, jonge, goed
opgeleide mevrouw
secretaresse (jong
en goed opgeleid)
kantoorklerk
oudere vrouwen
thuis
huiseigenaar
woekeraarster

Inlanders

straatventer
taxichauffeur
kantoorbediende
bedienden
politie-agent
straathoeren

Chinezen handelaar,
winkelier
straatventer

die gesproken wordt op kantoor, thuis, in de auto, in hotels - met
andere Europeanen en ook met Indo's, maar niet met Inlanders en
Chinezen. Deze laatsten spreken over het algemeen ook geen Nederlands, maar blijken het soms wel te kunnen verstaan: zo wordt op een
gegeven moment een Inlandse bediende erop betrapt dat hij een Nederlandse conversatie tussen Henk Daemen en zijn vriend Brinkman afluistert.
Tegenover het Nederlands staat het Maleis, dat - al wordt het ook in
minder dan tien procent van alle conversaties gebruikt - toch een hoge
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maatschappelijke waarde bezit. Het is namelijk niet alleen het natuurlijke communicatiemiddel van de Inlanders onderling, maar ook de
algemene taal in het verkeer tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Europeanen en Inlanders spreken Maleis met elkaar, evenals de
Indo's en de Inlanders. Anders dan Nederlands en Indisch-Nederlands
wordt het Maleis gebruikt door alle groepen van de bevolking. Het is
de taal van het publieke domein (de handel, de markt, de straat) en
het is de taal die men in voorkomende gevallen tegen onbekenden
gebruikt, bijvoorbeeld wanneer men bij een huis aanbelt of wanneer
iemand 's nachts op straat een onbekende vraagt zich te identificeren.
Het Maleis is dus wel niet zo prominent als het Nederlands, maar het
wordt in veel meer gevallen gebruikt. En dan zijn het de Europeanen
en de Indo's die zich aanpassen aan de Inlanders en omschakelen naar
het Maleis.
De Indo's tenslotte gebruiken onderling het Indisch-Nederlands als
hun meest natuurlijke communicatiemiddel. Hun status als tussengroep
in de samenleving heeft een duidelijk talig correlaat: van de drie bevolkingsgroepen hebben zij het meest omvattende taalrepertoire - zij kennen namelijk zowel de dominante taal, het Nederlands, alsook de algemene taal, het Maleis, en tevens hun eigen Indisch-Nederlands. Zij
kunnen daardoor van taal omschakelen (naar Nederlands met de Europeanen, naar Maleis met de Inlanders) of hun taal mengen (IndischNederlands, met elkaar of ook soms met Europeanen) al naar gelang
de situatie vereist of toelaat.

4. Het commentaar van de auteur:
soorten Indisch-Nederlands
De boven geschetste algemene patronen kunnen verder verfijnd worden
aan de hand van het auteurscommentaar op het taalgedrag van de personages in Goena Goena. Zo wordt de lezer geïnformeerd dat er tussen de
Nederlandssprekende Europeanen dialectverschillen bestaan: ze kunnen allemaal zuiver standaard-Nederlands spreken, maar bijvoorbeeld
Henk Daemen spreekt bij gelegenheid wel eens met een Rotterdams
accent, en zijn joodse vriend Brinkman spreekt soms met een sterk
Jiddisch accent. Deze dialectvormen komen echter alleen voor, wanneer
zij als Europeanen onder elkaar zijn.
Evenzo leert de lezer dat er binnen het Maleis verschillen bestaan.
Brinkman bijvoorbeeld, spreekt 'zuiver totoksch Maleisch' (p. 82) tegen
zijn taxichauffeur:
(1) Oh, misti sampeh... saja tida maoe bajar lebih... saban hari
saja bajar begitoe
(0, dat moet maar genoeg wezen... ik wil niet meer betalen... dit is wat ik elke dag betaal)
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En Lucie Lambert spreekt passar-Maleis tegen de Inlandse vrouwen
die elke ochtend geld bij haar komen lenen:
(2) Brapa ini hari?
(Hoeveel vandaag?)
En dan is er nog het Bataviaas-Maleis. Tweemaal vestigt de verteller
onze aandacht op de gerekte eindvocalen en de typische intonatie van
bepaalde woorden: Belon (nog niet) en Saja kokki, toewan, 'met een temerige, Bataviasche a' (p. 162).
Het meest uitvoerig is Kijdsmeir echter in zijn commentaren op het
taalgebruik van de personages die Indisch-Nederlands spreken. Al vrij
in het begin van de roman lezen we dat Toos Hinse, wanneer ze in
gesprek met Henk Daemen opmerkt 'U heeft toch een huis', spreekt
met 'die Indische intonatie' (p. 9): 'Ze zei niet 'n huis... zooals we dat
in Holland zeggen, maar ze telde het: één huis... U heeft toch één huis.'
Mildred daarentegen, net als Toos een jonge en goed opgeleide Indische,
maar wel één met geld, een huis, een Engels paspoort, een vrijwel
blanke huid en blauwe ogen, heeft een stem 'waarin niet de minste
Indische intonatie was te bekennen' (p. 44). Niettemin zegt ze wel
1 1ë-ë' (in plaats van Hollands ja), 'met dien vreemden Indischen
keelklank, die een bevestiging beteekent en welke met veel andere
dingen door de meeste Indisch-menschen van de Inlanders werd overgenomen' (p. 25). Lucie Lambert spreekt 'met typisch Indisch accent'
wanneer ze Henk Daemen begroet met 'Da-menir' (p. 16). Ze mag graag
met haar vriendin omong-omong (kletsen) over de telefoon, en tegen de
telefoonjuffrouw spreekt ze 'krom-Hollandsch' (p. 25) en Maleis.
Onder de bijfiguren in de roman vinden we ook een paar Indo's,
bijvoorbeeld Henks vorige huisbaas en zijn kantoorklerk Rhemrev, die
hem aanspreken met menir, 'met een fikschen Oost-Indischen nadruk
op de laatste lettergreep van "menir", die-ie uitsprak gelijk met de
eerste' (p. 12). Van de oudere Indische vrouwen spreken Ma Lambert
en Donkie, een kazernekind, nu een tussenpersoon die allerlei handen spandiensten verleent, beide 'met zwaar-Indische intonatie' (p. 45),
terwijl Ma Hinse, de moeder van Toos, geregeld in het geheim met haar
Indische vriendinnen Toetie, Doeng, Dèng, Non, Toet, Prul en Ming
om geld kaartspeelt, snoept en rookt op speel-feesten waar 'vrijwel
geen Hollandsch gesproken' werd: 'men bepaalde zich tot een week
soort Indo-Nederlandsch, dat het midden hield tusschen Bataviaasch
passer-Maleisch en Hollandsch-Inlandsche-school-Hollandsch' (p. 63).
Op grond van deze commentaren kunnen we in het Indisch-Nederlands in deze roman drie variëteiten onderscheiden. Allereerst is daar
wat ik noem Zwaar-Indisch (Z). Dit wordt gesproken door de oudere
generatie Indo's, die weinig onderwijs hebben gehad en weinig in
contact komen met Europeanen. Het is hun karakteristieke manier van
spreken, die in het overgrote deel van hun conversatiebeurten voor36

komt. Uitspraak, woordvorming, zinsbouw, woordenschat en conversatiestrategieën zijn sterk door het Maleis beïnvloed. Een karakteristiek
voorbeeld is de volgende passage, waarin Donkie Toos Hinse advies
geeft hoe ze Henk Daemen voor zich moet winnen:
(3) Ik wil jou helpen... zeh, ik weet nieuwe middel voor deze.
Hij haat van jou houden, langzaam, ja, maar zeker... hij kan
niet anders, ja. Eerst hij weet van niks, hij zien jou aan en
denk niet daar bij. Volhende keer hij zien jou aan en vinden
jou lief... daarna zal hij willen uithaan met jou. Jij zeh
neen... eerst zeh jij neen, en daarna, na twee, drie weken...
niet te lang neen-zehhen, jij zeh ja. Hij gaan met jou uit,
misschien naar bioskoop, misschien andere plaats, misschien hij wil zitten bij Capitool of zoo. Dan hij breng jou
thuis in een auto en vrah meer van jou. Jij zeh neen.
Onthoud deze: alles mah, ja... alleen deze eene niet... pas
derop. Als deze eene voordat jij trouwt hij trouwen niet
meer met jou. Waarvoor zal iemand wat betalen, dat hij kan
krijhen, niewaar? [p. 61]
Een tweede, lichtere variëteit duid ik hier aan als Medium (M). Dit
soort Indisch-Nederlands vinden we bij Lucie Lambert, in minder dan
de helft van haar totale aantal conversatiebeurten. Woordvorming en
woordenschat zijn overwegend Nederlands, maar in uitspraak, zinsbouw en conversatiestrategieën klinkt duidelijk het Maleis door. Zo
bijvoorbeeld in de volgende passage, waarin Lucie Lambert tegen Henk
Daemen spreekt:
(4) U kom voor mijn paviljoen, ja? — zeide ze — ik ben juffrouw
Lambert... Och kijk, ziet U, ik wil graag nette menschen in
mijn paviljoen. Ik hoef het niet te verhuren, ziet U wel,
omdat ik wel andere inkomsten heb, een klein beetje, maar
toch zonde, als het renteloos staat, ja? Ik wil graag nette
heeren er in, maar zoo echt verhuren, niet leuk. Och, als u
weet: mijn papa was kolonel, dus niet onze gewoonte paviljoens te verhuren. En zóó veel soesah, U weet niet half...
[p. 17]
De derde en laatste variëteit, Licht-Indisch (L), wordt gesproken door
Mildred en Toos, jonge, goed-opgeleide Indische vrouwen, met geld
of een goede baan, die in frequent en intiem contact met Europese
mannen verkeren. Overwegend spreken deze vrouwen Nederlands,
maar in een overigens betrekkelijk gering aantal conversatiebeurten
komen Indische elementen voor, die we niet vinden in het Nederlands
der Europeanen: het gebruik van leenvertalingen als al (soedah), even
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(sebentar), en maar (sadja); het gebruik van interjecties als hë-ë, ah en
kasfan uit het Maleis; heel soms Indisch accent en intonatie in zinnen
die eindigen met vragend ja?. Naast de eerder gegeven voorbeelden
van het taalgebruik van Toos en Mildred is nog de volgende uiting van
Mildred interessant, bij haar vertrek van Lucie Lambert:
(5) Ik ga maar - zeide ze... al laat [p. 28]
Afgezien van deze Licht-Indische kenmerken, zijn uitspraak, woordvorming, woordenschat, zinsbouw en conversatiestrategieën van deze twee
jonge Indische vrouwen verder vrijwel geheel Nederlands.

5. Taalgebruiksstrategieën
Hoe gedragen zich nu - binnen het kader van de hiervoor geschetste
algemene patronen van taalgebruik, beschikbare talen en taalvariëteiten - de individuele karakters in deze roman? Welke taalgebruiksstrategieën staan hun ter beschikking?
Allereerst bekijken we Lucie Lambert. Zij heeft een zeer uitgebreid
repertoire. Ze kent Nederlands; haar Indisch-Nederlands is overwegend
M, maar ze beheerst ook Z; ze spreekt ook Bataviaas en passar-Maleis.
Ze kan, al naar gelang de situatie, omschakelen van de ene naar de
andere taalvariëteit. De eerste keer dat ze met Henk Daemen spreekt,
gebruikt ze (in (4)) de M-variëteit van het Indisch-Nederlands; in de
loop van het gesprek past ze zich bij hem aan en schakelt over naar
goed Nederlands. Thuis echter, met haar moeder, en ook met haar
nichtje Mildred, en in het bijzonder wanneer ze ijselijke goena goenaanekdotes vertelt, gebruikt ze duidelijk de Z-variëteit. Sprekend tegen
de Inlandse marktvrouwen die geld komen lenen, spreekt ze (in (2))
passar-Maleis, tegen de Chinese loempiaverkoper die aan de deur komt
schakelt ze naar de bijpassende soort Maleis:
(6) Pigi blakang adja, loe
(Ga maar achterom, jij)
Kijken we naar het taalgedrag van andere sprekers van Indisch-Nederlands, dan kunnen we de volgende accommodatie-strategieën waarnemen. Mildred, die normaliter Nederlands spreekt, met haar man Henk
en andere Europeanen, gebruikt daarbij in zes van haar 42 conversatiebeurten Licht-Indische elementen, maar in gesprek met Lucie wordt
haar spraak duidelijk sterker Indisch gekleurd. Een uiting als (5) zou
ze tegen een Europeaan niet over haar lippen krijgen. Daarentegen
vinden we, dat Ma Hinse, die met Donkie en Toos gewoonlijk ZwaarIndisch spreekt, met Henk Daemen, wanneer die haar komt onderhouden over Toos, opeens een veel lichter soort Indisch-Nederlands - (M) blijkt te kunnen spreken. In gesprek met Europeanen wordt de spraak
der Indo's dus minder Indisch, terwijl omgekeerd in een gesprek met
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andere Indo's hun spraak juist sterker Indisch gekleurd wordt. Meer
in het algemeen: tegenover sprekers uit andere bevolkingsgroepen
(Europeanen, Inlanders) volgen de Indo's een schakel-strategie en gebruiken dan de vereiste taalvariëteit uit hun repertoire. Tegen sprekers
uit dezelfde bevolkingsgroep daarentegen volgen zij een meng-strategie
en gebruiken dan elementen uit alle verschillende opties in hun repertoire door elkaar.
In de tweede plaats kijken we naar het taalgedrag van Henk Daemen.
Hij spreekt Nederlands met zijn baas, zijn Europese vrienden, zijn
vrouw Mildred, zijn kantoorpersoneel onder wie Toos Hinse, en met
andere Indo's als hij die thuis bezoekt. Hij en de andere Europeanen
schakelen van Nederlands over op Maleis wanneer ze tegen Inlanders
en Chinezen spreken, en dat zijn dan klanten, kantoor- en huisbedienden, of taxi-chauffeurs. In het algemeen vertonen de Europeanen alleen
schakelgedrag: het is óf Nederlands óf Maleis. Tegen Indo's spreekt
Henk dus gewoon Nederlands, zonder te mengen; wanneer zij dan
Indisch-Nederlands tegen hem spreken, heeft hij daar geen enkel probleem mee.
Een duidelijke uitzondering op de regel dat Europeanen geen mengtaal gebruiken, vinden we bij één van Henks kennissen, Van Dorssen,
die op een avond zit te mijmeren over Brinkman en diens succes in het
verkopen van wijn als obat (medicijn), met een indrukwekkend etiket
op de fles, en dan denkt:
(7) Obat ini, obat itoe, never mind, als het maar obat was
(Medicijn zus of medicijn zo, wat kan het schelen, als er
maar medicijn op stond)
Er is in het schakelgedrag van Henk een onthullend moment, wanneer
hij opzettelijk een taalgebruiksregel schendt. Vrij in het begin van de
roman komt hij thuis van zijn werk; zijn Indische huisbaas zeurt hem
aan z'n kop of ie nu al een ander onderkomen heeft gevonden; Henk
heeft daar genoeg van en wil hem de mond snoeren; en antwoordt
daarom niet in het Nederlands, maar in het Bataviaas-Maleis: 'Belon'
(nog niet). De huisbaas is dodelijk beledigd: '... dat was 'm nondeju
nog nooit overkomen... dat men hem als een Inlander in 't Maleisch
antwoordde' (pp. 12-13). En even later hoort Henk hem binnenshuis
uitvaren over 'te érg, ja... die totok, hij spreekt maleisch met mij...'
(p. 13). Door naar de verkeerde taal te schakelen heeft Henk zijn gesprekspartner op zijn plaats gezet, en dit wijst erop hoe schakelgedrag
effectief gebruikt kan worden om sociale verhoudingen, en dan speciaal
sociale ongelijkheid, tot uitdrukking te brengen en te definiëren.
Als derde en laatste noteren we dat de Inlanders over het algemeen
uitsluitend Maleis spreken - onderling, met Indo's en met Europeanen.
Ze spreken geen Nederlands en geen Indisch-Nederlands, behalve in
één geval, waar Inlandse prostituées op straat Europese mannen lokken.
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Vanuit hun voorbijwiegelende sado's roepen deze meisjes dan vriendelijk 'Dag'. Bij de daarop volgende onderhandelingen gaat het zo:
(8) - Heb je een eigen huis? - begon je dan in 't Hollandsch...
omdat ze nu eenmaal in 't Hollandsch je aanriepen... en je
iederen keer weer de illusie had, dat 't een Indisch meisje
zou kunnen zijn, dat 't breede pad, dat naar 't verderf voert,
was opgegaan.
- Istir... mnir... zeiden ze dan... ajo dan, gaat U maarrr mè.
[p. 37]
Dit geval van overschakelen op een andere taal, hoe gebrekkig ook, is
interessant, omdat er in één klap drie vliegen geslagen worden: ten
eerste is er sprake van mimicry - de Inlandse straathoeren doen zich
voor als Indische meisjes, één tree hoger op de maatschappelijke ladder;
ten tweede is er sprake van linguïstische accommodatie naar omhoog,
naar de taal van de machtigste groep in de samenleving, de begeerde
Europese man; ten derde wordt hier op straat, anders dan gebruikelijk,
Nederlands gebruikt, zodat deze meisjes hier niet in het publieke domein in het Maleis dat iedereen verstaat mannen hoeven te gaan staan
lokken.
De verschillende taalgebruiksstrategieën die we aldus hierboven in
werking kunnen zien, stellen de individuele personages in staat in deze
samenleving te functioneren. Binnen de eigen groep spreken ze hun
eigen taal: de Europeanen Nederlands, de Indo's Indisch-Nederlands,
de Inlanders en Chinezen Maleis. In gesprek met leden van andere
bevolkingsgroepen schakelt men meestal over naar het Maleis: dat spreken de Europeanen en de Inlanders tegen elkaar, evenals de Indo's en
de Inlanders. De Europeanen en de Indo's spreken tegen elkaar echter
ieder hun eigen taal: de Europeanen Nederlands, de Indo's IndischNederlands. De Indo's passen hun taalgebruik daarbij echter wel aan
in de richting van het Nederlands, de taal met het hoogste prestige.
Datzelfde doen ook de Inlandse prostituées in (8), die daarmee als
slecht Hollands sprekende Inlanders spiegelbeeldig tegenover de slecht
Maleis sprekende Europeaan Brinkman in (1) staan.
Uit de beschikbare talen en taalvariëteiten in hun repertoire kiezen
de individuele taalgebruikers de bij de situatie en gesprekspartner passende optie, en ten behoeve van een effectieve communicatie schakelen
ze daarbij van de ene naar de andere taal. Schakelen is de algemene
regel; mengen doen in principe alleen de Indo's in hun onderling verkeer en de Europeanen alleen bij hoge uitzondering (cf. (7)).
De verschillende talen en taalvariëteiten zijn in de door Kijdsmeir
getekende wereld echter al evenmin gelijkwaardig als de verschillende
bevolkingsgroepen. We hebben duidelijk te maken met een sterk
hiërarchische koloniale maatschappij, waarin de Europeanen met hun
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Nederlands bovenaan staan, boven de Indo's met hun Indisch-Nederlands, waarbinnen de variëteiten L, M en Z een dalende reeks van
prestige en sociale status vormen, en daaronder, op de laagste sport
van de maatschappelijke ladder vinden we het Maleis. Terwijl het
Maleis de algemene verkeerstaal is, is het dus ook de taal met het
laagste prestige. Wanneer een Europeaan Maleis tegen iemand spreekt,
levert hij daarmee doorgaans een passende bijdrage, hoe gebrekkig
ook, tot effectieve communicatie; tegelijk echter kan hij daarmee ook
de aangesprokene tot Inlander maken en zo effectief uitdrukking geven
aan de ongelijke verhoudingen in de koloniale samenleving.

6. Besluit
Hoe representatief zijn nu deze bevindingen? Het zijn observaties op
basis van het beschikbare materiaal — directe rede der personages, commentaar van de auteur — in de roman Goena Goena. Dit is een realistische
roman, spelend in het vooroorlogse Batavia, maar natuurlijk niet een
wetenschappelijke beschrijving van de sociolinguïstische verhoudingen in die samenleving. We hebben te maken met een literaire
weergave van die verhoudingen: als de schrijver dus eenmaal, aan het
begin, het taalgebruik van een bepaald personage gekarakteriseerd
heeft als 'typisch Indisch', dan zal hij verderop in de roman vaak niet
meer een precieze transcriptie van dat taalgebruik hoeven geven en kan
hij volstaan met een beperkt aantal Indische sjibbolets. De schrijver
geeft ons in zijn verhaal verder ook slechts een segment van de Bataviase
samenleving te zien: wat jonge Europese zakenlui, met hun vrienden,
besognes, vrouwen, affaires en bedienden. Dat is interessant, omdat
degenen die daar iets groots hebben verricht, zo volledig ontbreken.
Maar de afwezigheid van onderwijzers, journalisten, dominees, ambtenaren, rechters, militairen, planters en aannemers aan Nederlandse
zijde, en van ontwikkelde Inlanders, nationalisten, studenten, onderwijzers, dokters en politici van Indonesische zijde, geeft ongetwijfeld
een vertekening van het beeld dat we krijgen van de verhoudingen op
sociaal en taalgebied.
Niettemin, het materiaal in Kijdsmeirs roman stelt ons in staat een
begin te maken met observaties over het taalgebruik in de koloniale
samenleving. Het beeld dat daaruit naar voren komt, zal echter zeker
verder ontwikkeld en getoetst moeten worden aan de hand van andere
bronnen uit die tijd. Het zou interessant zijn te weten of uit Kijdsmeirs
andere Indische zedenromans hetzelfde beeld naar voren komt, en om
dat dan weer te vergelijken met het beeld dat we krijgen uit romans
en documenten van andere schrijvers uit die tijd. Ook dan echter zullen
er vermoedelijk lacunes in onze kennis blijven bestaan: de roman Goena
Goena geeft geen enkele informatie over bijvoorbeeld het 'Petjo' van
Kemajoran in de jaren dertig — en waar is die wel te vinden?
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Met deze restricties is er echter in Kijdsmeirs roman bijzonder veel
te vinden over het Indisch-Nederlands in het vooroorlogse Batavia: over
de positie van deze taal in het sociale en linguïstische spectrum van
die samenleving; over de sprekers en het gebruik dat ze ervan maken;
over de sociale en structurele kenmerken van dit Indisch-Nederlands
en de verschillende variëteiten die daarbinnen blijken te bestaan. Op
grond daarvan kunnen we het Indisch-Nederlands het beste zien als
onderdeel van een complex gedragsrepertoire van talige opties en taalgebruiksstrategieën, waarin ook politieke, sociaalculturele en taalstructurele factoren een rol spelen. Voor de nadere analyse van dit complex
is een systematische ontginning van het materiaal dat in veel Indische
bellettrie voorhanden is, dringend gewenst.

Noten

1 Aldus Prick van Wely 1906, 56, in: Groeneboer 1993, 143.
2 Verdere literatuur is te vinden in de zeer uitvoerige bibliografie in deze studie.
3 Dit citaat is te vinden in: Snoek 1987, 13.
4 Zie Kousbroek 1992, 217.
5 Zie Tjalie Robinson, Ik en Bentiet (Moesson 1975) 5.
6 Zie De Geus en Van Dam 1935, 7.
7 Zie Wertheim 1948, 90-111.
8 Vgl. Tjalie Robinson, o.c., 10.
9 Zie Van Ginneken 1913, 324 voor beide citaten.
10 Zie De Geus en Van Dam 1935, 4.
11 Plaats en jaar van Goena Goena worden vermeld in Kijdsmeirs volgende
Indische zedenroman, Wrakhout (Batavia z.j.) op p. 30 noot 1.
12 Vgl. Salverda 1993, 89-91.

13 Kijdsmeir is een omkering van Riemsdijk, net zoals Rhemrev een omkering
is van Vermehr. Deze omgekeerde namen zijn typisch Indisch. Bij Kijdsmeir
gaat het om een bewuste keuze: Caesar Kijdsmeir is het pseudoniem van
Albert Zimmerman.
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Prijscourant 1913

KAREL LENGS St ZONEN

met uiterste Nettoprijzen.

Grootste Verzendhuis in Rijwielen, Naaimachines

Maleische Spreekmachilleplaat,
3 Maleische platen kosten fl. 4.35; 6 stuks fl. 8.40.
Bestelnr.

Naam der Stukken

Nbr. I

Opnamen gedaan
te Batavia.

4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581

Zangstukken
gezongen In het Stamboel.
Theater Batavia.
Ajer mavar teempab
Stamboel 11 Pantorn
Binlang Soerabaya
LaRoe Orana Snesih
S nggoeh
ang Diaoeh, masih ing at
Sioe
mamb
inggl
Nasip
Krontjong
Ajoen aloes In den hogen
Klapperboom
Soekolllo
Krontjong Babdan
Aboe Bakact
Naslp Padang
endar pandjang

Bangaiwan

Latin Indra
Siamat sampoerna
Allah Kwasa
Mahien Kompoelan
Kompoelan Stamboel 1.

Bestelnr.

I

Naam der Stukken

Mang llama Gamatan.

B.

17^93
1794
1795
1797
1796
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1803
1806
1807
1808
1809
180
1811

Fabr.

B.
1812
1813
1814
18 ^s
1816
1817
1818
1819
18t
1821
1822
1823

4582
4583
4584
4585
4586
4587

Boebaran Soenda
Blenderan Soeda
Kramat Karam
Goenoeng Saharl

4588
4589

Boenga nawar
Slot boenga mawar
Slot koor bangsawan
Slot koor bangsawan

B.
24075
24076
24077
24078

4590
4591

Gezongen door Ang. Tjoe
Soel met Gambang-begeleiding.
Poblen hong Ilan
Pobien seehoitoe
Pobien pay In
Pobien tjay tjoe sloe

B.
24079
24080
24081
24082

Katoran
Katjang

Boontjes

Passoeroen
Gegot gegot
Blenderren
Oedjan Mas
Kebo Giro
Perste
Gezongen door Rapla met
strijkorkest-begeleiding.

I Bestelvr.

4592
4593
4594
4595
4596
4597

4598

Een fragment van de prijscourant uit 1913 van het verzendhuis Karel Lengs &
Zonen in Tegelen met de aankondiging van de 'Maleische Spreekmachine
o.a. 'Mahieu Kompoelan' en 'Kompoelan Stamboel I'.
-platen'm
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Kosmopolitisch spektakel
F. VAN DEN BOSCH

In de tweede helft van de negentiende eeuw begon in NederlandsIndië de emancipatie van de Indo haar beslag te krijgen. Het ging om
maatschappelijke kansen, om kwalificaties voor ambten en betrekkingen, op grond waarvan de concurrentie met de toenemende geschoolde
import uit Holland kon worden volgehouden. Beheersing van de Nederlandse taal was daarbij urgent. Het ging - ook toen al - om zelfrespect,
om een waardig antwoord op discriminatie. De ambities reikten verder
dan het strikt zakelijk belang. In navolging van de Europeanen richtten
Indo's, naast muziekgezelschappen, Nederlandstalige theatergroepen
op. Ze bestonden kort en gingen aan tweedracht ten onder (Van den
Berg, 1880). Misschien was in die tijd ook de achterban van de initiatiefnemers, het Nederlandstalig Indo-publiek, nog te klein en te weinig
gemotiveerd. Hoe dat zij, in 1891 zien we een Indischman bewust een
stap terug doen en met groot succes een Maleistalige vorm van westers
toneel creëren, de Opera Stamboel. Het verhaal over Stamboel, dat in
essentie teruggaat op Manusama's publikatie van 1922, is ettelijke
malen naverteld. We vinden het in Rob Nieuwenhuys' Oost-Indische
Spiegel (1972) en bij Boen Sri Oemarjati (1971), die het plaatste in het
breder verband van de ontwikkeling van het theater in Indonesië. Het
voorhanden materiaal over Stamboel kan uit secundaire bronnen aanmerkelijk worden aangevuld. Het kan als basis voor een stuk sociale
geschiedschrijving dienen, die niet alleen de Indo, maar ook de Chinees
en de Indonesiër raakt. Van bedoeld secundair materiaal is hieronder
uit kranten en tijdschriften een en ander bij elkaar gesprokkeld.
Mahieu dan, Auguste (met 'e' achteraan), richtte zijn 'Oost-Indische
Opera', al spoedig 'Komedie Stamboel' genoemd, in 1891 in Soerabaja
op. Hij spiegelde zich daarbij aan het échec van anderen, zoals Abdul
Mauluk uit Djohor, wiens repertoire, taal en muziek al te eenzijdig
door de Maleise cultuur van Malakka bepaald waren geweest. Mahieu
had goed begrepen dat, wilde hij zijn Maleistalig Indo-publiek, maar
ook de Chinezen en de Indonesiërs in de grote stad, bereiken, hij zich
van de gesproken taal moest bedienen. Toch moet hij normen in acht
hebben genomen. Wie afgaat op de onbeholpen taal van de programma's
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(waarvan Manusama er een zestal opnam in zijn boekje), waarin de
inhoud van de stukken kort werd verteld, of op populaire boekjes als
Njai Dasima (1896) of Si Tjonat (1900), die stof voor de Stamboel leverden,
kan gemakkelijk tot de conclusie komen dat het Bataviaas plat-Maleis
(Pasar-Maleis) de taal van De Stamboel is geweest. Maar Otto Knaap
spreekt van 'het betrekkelijk keurig Maleis' dat Mahieu en de zijnen
zich eigen hadden moeten maken. Manusama uit zich in dezelfde zin.
'We geven "Romeo en Julia", ik heb het zelf zoo'n beetje naar Shakespeare bewerkt in het Hoog-Maleisch...' laat Victor Ido in De paupers
stamboeldirecteur Reumer zeggen, in wie we Mahieu mogen zien.
Tekstfragmenten uit de Stamboel zijn uitermate schaars overgeleverd.
Wat Manusama ervan geeft, kan er mee door, zou ik zeggen.
Ook in een ander opzicht schoot Mahieu in de roos. In de WestJavaanse Wajang Golek leefde de romantiek van het verre occidentaalse
rijk Rum. Dat Oost-Romeinse of Byzantijnse rijk, in zijn Turkse gedaante kampioen van de Islam, mocht zich in Indonesië in een bijzondere belangstelling verheugen. In Mahieu's dagen omvatte het, behalve
Istanboel, ook Bagdad en Basra, waar de koningen en de koopvaarders
uit Duizend-en-een Nacht hun hof en hun thuishaven hadden. In datzelfde
jaar 1891 kwamen de eerste afleveringen, aanvankelijk even rijk geïllustreerd als de Nederlandse uitgave van Gerard Keller, van Hikajat 1001
Malam van de pers. Mahieu was overigens niet de eerste en de enige
die uit '1001 Nacht' putte. Een oudere vertaling dateerde van 1874. In
1875 bediende een Soendanees gezelschap in Pandeglang zich van' 1001
Nacht'-motieven (Snouck Hurgronje).
Het kan ons nauwelijks verbazen dat Mahieu met zijn operabewerkingen, op de planken gebracht door acteurs met occidentaalse rode
fezzen, 'topi stamboel', op, succes oogstte. Vooral als hij zelf speelde.
Hij moet een acteur in hart en nieren zijn geweest, een charmant man,
zo geen charmeur. Veertig malen ging 'Ali Baba' in Soerabaja voor een
uitverkochte tent. Toen, tot ieders verbazing en teleurstelling, brak
Mahieu zijn spul af en vertrok, om ook elders roem te oogsten. Lange
toernees door heel Indië vestigden zijn naam en hij werd overal nagevolgd. Men heeft geloofd dat hij steenrijk is gestorven. Of dat hij tenminste in zijn laatste jaren stil en content in het lieflijk plaatsje Boemiajoe
boven Brebes heeft gerentenierd. Een brief uit Boemiajoe, geplaatst in
het Bondsblad (het orgaan van de Indische Bond) van 11 juli 1903 leert
ons anders. Mahieu was daar, tot vreugde van de ingezetenen, opnieuw
aan het hoofd van een stamboeltroep, 'Sinar India' of 'Sinar Hindia',
gearriveerd, maar het was hem de laatste jaren niet voor de wind gegaan.
Zorgen en sluipende koortsen hadden zijn lichaam verzwakt. Het kreeg
een nieuwe aanval te verduren. Drie dagen later, in de nacht van de
24e januari 1903 (niet 1906 zoals vaak wordt vermeld), blies hij, gelegen
op een bale-bale in een vuil Javaans huis, arm als een rat, de laatste
adem uit. De Java-Bode van dinsdag 3 februari 1903 brengt het iets
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anders: 'De bekende heer Mahieu, stichter van den eersten Stamboeltroep op Java is, naar de Locomotief bericht, den 29en Januari j.l. te
Boemiajoe in de afdeeling Brebes na een kortstondige ziekte overleden.'
Over Mahieu schreef Otto Knaap een intrigerend artikel in het 'Amsterdamsch', d.i. Algemeen Handelsblad: 'De Indische Antoine Tardieu'. Het
bevat een knap portret van de mens Mahieu zoals een geestverwant
hem zag, of wenste te zien. Want hoe intiem en hoe afstandelijk is het
eigenlijk? Waarom de mystificatie 'Tardieu'? Wanneer verscheen het?
Naar aanleiding waarvan? Wat was Knaaps relatie met het A.H.B.? Naar
aanleiding van de brief uit Boemiajoe werd het artikel overgenomen
in het Bondsblad van 18 en 25 juli 1903.
Het Bondsblad verscheen sedert oktober 1899. In de eerste maanden,
toen het ledental van de Indische Bond snel naar de 2000 en vervolgens
naar de 3000 klom, werden er elke week lijsten van nieuwe leden in
gepubliceerd. In het nummer van 13 februari 1900 vinden we de namen
van A.C.P. Mahieu, zijn vrouw H.M. Coppiens (is dat Lena Koppejans,
die Tjalie Robinson noemt in zijn interview met Marie Oord?), en alle
leden van zijn troep, verblijvende te Tegal op dat moment. Merkwaardig
is dat er twee meisjes Portier bij zijn, die ons de zusjes Portalis in
herinnering brengen ('Betoel, Ni, jij zing mooi, geen één zing zo schoon
en so sedep.'). In De Paupers is het Reumer die met zijn pleidooi voor
vereniging van alle Indo's indruk maakt op de boeaja Boong en zijn
zusje. Mahieu moet op velen, niet alleen als acteur, indruk hebben
gemaakt. Rond 1900 gaf hij tal van voorstellingen ten bate van de
Indische Bond. Bestaat er zoiets als een archief van de Indische Bond?
Vertoningen uit '1001 Nacht' — we kunnen eigenlijk niet van 'stukken' spreken omdat er geen scenario's bestonden en elke 'programmameester' arrangeerde op zijn manier — zijn vele jaren populair gebleven.
We signaleren ze nog bij de 'Indo's Komedie Vereeniging De Eendracht'
onder leiding van Marie Hoogeveen-Oord, haar man Rudolf Hoogeveen
en P.W.F. Cramer (met een 'C'), 1903-1917. Ook een kasstuk als 'Djoeladjoeli Bintang Tiga' stond op Marie Oords repertoire. Het kan nog
gerekend worden tot de romantische spektakelstukken die in Mahieu's
dagen geliefd waren. Met 'Njai Dasima', een realistisch — fel realistisch —
drama, toneel en geen opera, betreden we ander terrein. De stof was
ontleend aan een oud Bataviaas verhaal dat ook in druk overbekend
is geweest. De oudste redactie ervan, die van Francis in cru Maleis,
dateert van 1896. De Nederlandse versie van Manusama (1926) werd
door Tjalie Robinson (1962, 1982) heruitgegeven. Het verhaal is meer
dan eens verfilmd en Ardans bewerking, met dialogen in Djakartadialect, werd tot 1979 in het lenongtheater, Djakartaans straattheater,
opgevoerd. Na Marie Oord, in de jaren twintig, werd 'Njai Dasima'
alleen al door Miss Riboet 127 malen op de planken gebracht. Wie in
deze wereld van Stamboel (of, zoals men ook ging zeggen, Bangsawan)
en vroege Maleise romanliteratuur wil duiken kan niet beter doen dan
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Pramoedya's anthologie Tempo Doeloe (1982) ter hand te nemen, waarin
ook Francis' tekst, ingeleid en van noten voorzien, is afgedrukt. De
geschiedenis van het geschrift Njai Dasima, met al zijn uitgaven, nadrukken, bewerkingen en opvoeringen, illustreert de afgrond die er gaapte
tussen wat er in de Maleise wereld van Batavia omging en dat waar
de Europese bovenlaag nota van nam.
Hoe staat het met de bronnen waaruit we kunnen putten om iets
meer over Stamboel te weten te komen? Een toegang tot de wereld van
'Tempo Doeloe' geven de zeldzaam geworden rijmboekjes, 'sair' of
'sjair', die van de Chinese persen rolden en waarin actualiteiten werden
gedramatiseerd: Sair Komedie Stambul (1893), Sair Opera Bangsawan, Sair
Njai Dasima, Sair Nona Fientje de Feniks, Sair Kerontjong Saling-saoetan, etc.
Maleise en Chinese kranten (a must voor wie niet leesblind is), beter
dan de Hollandse ingeschoten op de happenings van de dag, zijn, ben
ik bang, tot katjangzakjes verwerkt. Mensen die er zelf bij zijn geweest
zijn nu bijna allemaal dood. Tjalie Robinsons gesprek met Marietje
Oord (1886-1970) is ons enige interview met een van de topfiguren uit
de stamboelwereld. Spijtig memoreert Boen Sri Oemarjati de onwil
van Indonesische ex-bangsawan-acteurs om over hun koloniale verleden te praten, uit vrees om voor 'fout' te worden aangezien. Misschien
levert onderzoek in gemeente-archieven (vergunningen tot optreden)
nog wat op? Of zijn die ook gebruikt als pakpapier?
Mahieu's optreden in Soerabaja moet van meet af aan ook een muzikaal
succes zijn geweest. 'De volgende dag,' schrijft Knaap, 'liepen de wijsjes
van de Komedie Stamboel de straat op.' Wat voor wijsjes zijn dat geweest? Knaap spreekt van de 'Portugese liedjes' die Mahieu adopteerde.
Krontjong dus. In de derde acte van 'Djoela-djoeli Bintang Tiga' ('De
Drie Sterrenkinderen' of daaromtrent) zingt de prins van Noera-Noeri,
in Manusama's schildering, bij zijn houthakkerswerk 'het Stamboelmopje No. 1'. Identificaties van muziek die je niet kunt horen blijven
hachelijk, maar het zou toch wel vreemd zijn als dit niet ons bekende
deuntje 'Stamboel-I' ('Stamboel Satoe') met zijn af- en oplopende laddertjes was:
mi do so mi

I

do mi so do mi re do ti 1 la

In dubiis absto? Affirmo! Anders komen we nergens. 'Stamboel-I' is
een van onze oudste pantoen-melodieën. Ze wordt in allerlei varianten
en onder allerlei namen ten gehore gebracht: 'Stamboel Toegoe', 'Stamboel Djampang', etc.
Het lag anders niet voor de hand om op grote schaal uit het krontjongrepertoire te putten. Manusama spreekt van een 'Franse bezetting' en
noemt met name Europese muziekstukken: 'Eldorado' (een Spaanse
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wals), 'Micheline' (een polka-mazurka) en 'Donauwellen' (welbekend), bij 'Djoela-djoeli' ten gehore gebracht. Dat ademt een andere
geest. De Opera Stamboel bedoelde immers binnen het bereik van een
Maleistalig publiek te brengen wat voor het Europese publiek al jaren
lang toegankelijk was geweest: toneel en muziek uit de grote wereld.
Daarmee werd tegemoetgekomen aan het streven naar emancipatie dat
leefde bij de Indo, bij de Indonesiër en bij de Peranakan-Chinees. Geen
krontjong van huis uit was 'Stamboel-melodie No. 2':
so do mi 1 so mi re do ti do 1 re

Op dit air, `Stamboel-II' ('Stamboel Doea'), zingt primadonna Bintang
Tiga, die in haar zwanenbootje aan komt varen, haar tegenspeler toe:
Darsa Alam, radja di dunja,
Apalah engkau disini tjari?
Inilah tjintjin engkau jang punja,
Sudah kupungut, bawa kemari.
Darsa Alam, koning op aarde,
Wat mag het zijn dat gij hier zoekt?
Hier is de ring die u behoort,
Ik vond hem, breng hem, breng hem u hier.
Kan het zijn dat de melodieën 'Stamboel-I' en 'Stamboel-II' zo heten
omdat ze zo genummerd op Mahieu's lijstje stonden? Het is anders
oppassen met de term 'Stamboel'. Na de revolutie zijn Indonesische
musici een bepaald genre melodieën 'Stamboel-II' gaan noemen, ter
onderscheiding, niet van 'Stamboel-I', maar van 'Krontjong'. Vroeger
verstond men onder 'stamboelmelodieën' al die melodieën die in de
Opera Stamboel gezongen werden. In een bundel Stamboel Melodien van
Tio Tek Hong vinden we een heterogene verzameling muziek, waaronder: 'Terang Bulan', 'Nina Bobo', 'Bintang Betawi', 'Proungo' (een
oudje, 'para uma [voz]'), 'Stille Nacht, Heilige Nacht', 'Langs Berg en
Dal' en 'Djangan Mandi Kali Pesapen' oftewel 'Ajun-ajun-ajun, Mas
Mirah, Puter Kajun'. Merk op dat dit laatste, wat de woorden betreft,
een authentiek Soerabajaas liedje is. Kajun (Kajoon) en Kali Pesapen
zijn lokaliteiten in Soerabaja. Het wordt toegeschreven aan Van Ligten,
een van Mahieu's medewerkers van het eerste uur.
Rond 1900 verschenen de eerste grammofoons in Indië. Er werden
platen opgenomen van Indische muziek. In een prijscourant van 1913
vinden we 'Maleische spreekmachineplaten' met 'Opnamen gedaan te
Batavia. Zangstukken gezongen in het Stamboel-theater' (Nanning
1982). Daarbij zijn interessante dingen, zoals 'Mahieu Kompoelan',
'Kompoelan Stamboel', 'Ajoen ajoen ajoen in den hogen Klapperboom'.
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Bij Tio Tek Hong waren in 1914 platen te koop die als volgt werden
aangekondigd: 'Komedie Stamboel. Krontjong e.a. mopjes, gezongen
door W. Cramer en andere bekende Stamboel actrices'. Cramer was
geen 'actrice', maar een compagnon van Marie Oord. Die platen zijn
voor ons verloren. We zullen nooit muziek kunnen toeschrijven aan
die en die 'actrice' in dat en dat stamboelstuk.
Ook over de kwaliteit, de bezetting, de stijl en de voordracht van
zulke muziek zullen we ons geen oordeel kunnen vormen. Wat jammer
is, want de ontwikkeling van de muziek, van Krontjong, illustreert de
emancipatie van de Indo.
Stamboel bracht emplooi voor acteurs en musici en hield jonge Indo's
van de straat. Het verloop onder de artiesten was groot. Telkens vielen
er plaatsen open voor een gedreven - liefst ook bedreven - zanger of
violist. Luisterde het altijd zo nauw? Men leefde van de hand in de
tand. Men moest optreden, men moest te eten hebben, onderdak, verlichting, een bamboeloods om in te spelen, transport, arbeid van allerlei
aard moest worden betaald. Bij tijd en wijle werd er goed geld verdiend,
een andere keer was het hongerlijden. Het spelen voor een publiek,
het spelen in een studio voor een publiek dat
1,50 voor een plaat
overhad (dat was veel in 1913), stelde eisen aan presentatie en techniek.
Het ging erop lijken dat in zingen, musiceren en acteren de Indo zijn
zelfrespect gevonden had. Maar de tijden veranderden. Ten goede, het
is waar, en het werd hoog tijd. De toenemende oriëntatie op de normen
van de Hollandse bovenlaag, het toenemend gebruik van het Nederlands, dat de basis voor gelijke kansen voor de Indo moest leggen,
verdroeg zich slecht met grote ambitie voor de Maleise opera. Menig
stamboelartiest verkoos, als hij de kans kreeg, een honorabel baantje
met een vast salaris en een klein pensioen boven het onzekere bestaan
van de bohémien. Kunnen wij ons Mahieu, in de tijd van de Indische
Bond, nog voorstellen als ijverend voor een authentiek Indo-image,
een twintig jaar later, tegen de tijd dat het IEV werd opgericht (1919),
zien we Marie Oord afstand doen van dat dubieuze eigene, dat meer
verdriet gaf dan plezier. Terwille van haar kinderen, die op school met
hun moeder werden geplaagd, verkocht ze haar hebben en houden, 'de
hele wereld, hemel en hel', zoals Tjalie (1967) het formuleerde, aan
een Chinese dame en hield ermee op.

f

Bij de oprichting van zijn Komedie Stamboel werd Mahieu, volgens
Manusama, financieel in het zadel geholpen door de Chinees Jap Goan
Thay. In de jaren twintig, in 1914 al, stak Tio Tek Hong geld in de
produktie van bundels en platen met stamboelmuziek. Manusama's
schildering van een bezoek aan de Stamboel op Mangga Besar, Batavia,
noemt Chinezen onder de toeschouwers. Het was, bij een andere gelegenheid, een Chinees toeschouwer die naar Hamlet, die een ogenblik
terzijde stond, riep: 'Hamlèt! Hamlèt! Suka minum birr!?' Hamlet zei
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geen nee en dronk zijn bier uit naarmate zijn rol het toeliet. Over de
interactie tussen spelers en publiek en de commotie die dat met zich
mee kon brengen is Otto Knaap uitvoeriger dan ik nu kan zijn. Chinezen
en Indonesiërs vervingen van lieverlede de Indo-acteurs, die van hun
achterban de wenk kregen om Stamboel maar de Janboel te laten die
het was.
De sterke Chinese betrokkenheid bij Stamboel blijkt uit tal van kranteberichten. Rijke Chinezen riepen bij iedere Tjap Go Meh (de 15e van
de Nieuwjaarsmaand) een rondtrekkende Stamboel of Bangsawan bij
zich in de tuin. Ook is het gebeurd dat de Chinese gemeenschap zich
ontfermde over een aan lager wal geraakte stamboeltroep die tegen
ander amusement - kermis en bioscoop - niet had kunnen concurreren
en tevergeefs bij een onverbiddelijk gemeentebestuur om een standplaats had gevraagd waar meer passage was dan op het toegewezen
terrein. Toen de nood van de troep bekend werd, was het Chinees
besluit snel genomen: als bij toverslag was de afgelegen tent avond
aan avond uitverkocht en konden huur en verlichting en een maaltijd
weer worden betaald (Java-Bode, 4 september 1908). In 1927 ontstond
er, tijdens een optreden van Miss Riboets gezelschap 'Orion' in Soerabaja, zo'n tumult in de zaal dat de directeur zich genoodzaakt zag de
hulp van de politie in te roepen. Dat werd hem niet in dank afgenomen.
Inmenging in Chinese zaken - en Bangsawan was een Chinese zaak duldde men niet. Er werd geboycot, gedreigd en geïntimideerd. Er
werd met uitgeblazen en met vloeibaar teer gevulde eieren gegooid.
'Het zwarte goedje droop in taaie strepen van de wanden af.' Nu dreigde
de overheid er zich in alle ernst mee te gaan bemoeien. Maar inmiddels
had zich onder de Chinezen, efficiënt georganiseerd als ze waren, een
bezadigder consensus gevormd. Het weldenkend deel der Chinese Soerabajanen distantieerde zich van de kleine groep onruststokers en bezocht, om het goed te maken en om de politie er buiten te houden,
Miss Riboets voorstellingen en masse (Java-Bode van 5 en 6 september
1927).
Miss Riboet - Juffrouw Stennis - 'wat een ras-artiste, wat een vrouw!'
Elke avond als ze optrad zat er een man van de PID (Politieke Inlichtingen Dienst) in de zaal, die tegen zijn bank klopte als ze met haar
persiflages over de politieke schreef dreigde te gaan. Dat was, met
minder noodzaak, bij Marie Oord ook al het geval. De commissaris van
politie had bij haar een stoel op het podium (Robinson 1967).
Naast Mahieu, Marie Oord, Miss Riboet en andere stamboelcoryfeeën,
kent Bangsawan, nu overwegend een Chinees en Indonesisch bedrijf
geworden, nog een groot man. Willy Klimanoff was een circusartiest
van Russische afkomst uit Penang. In 1926 richtte hij 'The Malay Opera
Dardanella' op en noemde zich sedertdien A. Piëdro. Onder zijn straffe
leiding werd het show- en vaudeville-karakter van het populaire toneel
51

De legendarische Stamboel-actrice Miss Riboet in het stuk Gagak Solo. Foto uit
het geïllustreerd weekblad d'Oriënt - november 1931.
aanmerkelijk teruggedrongen, de vrije improvisatie van de acteurs aan
banden gelegd, het aantal spelbrekende intermezzo's van de clowns
beperkt en zang tot een minimum teruggebracht. Zo ontstond er een
strakke en respectabele vorm van toneel, waarop de latere Indonesische
Sandiwara kon worden opgebouwd. Ook het repertoire onderging verandering. In plaats van de romantische spektakelstukken en toneeldraken als 'Njai Dasima' bracht Piëdro eigentijds toneel. Zijn thema's waren
vaak aan de film ontleend. Zijn Chinese 'Sri Panggung' ('Ster'), de tenor
Tan Tjeng Bok, die de 'Douglas Fairbanks van Java' werd genoemd,
speelde als regel rollen die van deze beroemde filmster waren afgekeken: 'Zorro', 'De zoon van Zorro', 'De dief van Bagdad'. Een ander deel
van het repertoire leunde aan tegen de 'Indische Roman'. In 1914 al
had Lauw Giok Lan Victor Ido's Karina Adinda in het Maleis vertaald.
Andere (Hollandse!) titels van Maleis toneel, soms expresselijk voor
Dardanella geschreven, luidden: De Roos van Serang, De Roos van Batavia,
Annie van Mendut, Lily van Tjikampek (of van Tjikembang). Een van de
auteurs in dit genre is Kwee Tek Hoay, aan wiens rol in de ontwikkeling
van de Indonesische dramaturgie door Thomas Rieger (1987) recht werd
gedaan. Uit de Dardanella kwam voort de Indonesische acteur Andjar
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Asmara, die in 1942 een eigen troep oprichtte en aan wiens memoires
Boen Sri Oemarjati (1971) veel van het bovenstaande ontleende. Dardanella was een lang leven beschoren. Het hield pas op te bestaan toen
Piëdro in 1952 stierf.
Van het kosmopolitische en roerige stamboeltheater naar de statische
wereld van de Javaanse cultuur is een grote stap. Toch signaleert A.Th.
Pigeaud in Javaanse volksvertoningen (1938) ook daar een behoefte aan
grotere dynamiek op het toneel en noemt in dit verband Ketoprak, ook
wel eens Stamboel Djawa genoemd. Het moderne ketoprak-theater ontstond in de eerste decennia van deze eeuw door bemoeienis van R.M.T.
Wreksodiningrat en andere 'orang bangsawan' uit ouder plattelandstoneel (Ketoprak Lesung). Het adopteerde Europese elementen zoals
een podium (panggung), decors in stamboelstijl, oriëntaalse kostuums
(pakaian ragam Mesiran of Stambulan) en dramatische handeling. Een
close-up van een scene uit 'Damar Wulan' op het ketoprak-toneel is te
vinden in Mangunwijaya's Balada becak (1985).
In Pandeglang was het de regent, R.A. Soetadiningrat, die in 1875
de 'Komedie Djawa' oprichtte (en een gamelan uit bamboe liet maken
omdat er op het bespelen van de bronzen instrumenten op zekere dagen
een taboe lag). Op Malakka trok het volkstoneel de aandacht van bangsawan-people, mensen uit de betere kringen, die Engels onderwijs
hadden genoten en een idee hadden van Europees toneel. Van Malakka
kan de term 'Bangsawan' — als equivalent van 'Stamboel' — in de zin
van 'westers toneel' zijn overgenomen.

Frits van den Bosch (Utrecht 1922) woonde geruime tijd in het voormalig
Nederlands-Indië. Na zijn terugkeer was hij onder meer werkzaam bij de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Hij geniet vooral bekendheid als auteur
van de verhalenbundels Het Regenhuis (1978), In een plooi van de tijd (1983)
en De man in de blauwe kamerjas (1987). Daarnaast vertaalde hij Y.B. Mangunwijaya's Burung-burung manyar (Het boek van de wevervogel).
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Indiaas-Engelse' literatuur en de
'Anglo-Indische' literaire traditie*
RUPALEE VERMA

Het begrip 'Anglo-Indisch' heeft oorspronkelijk betrekking op de Engelsen die in de koloniale tijd in India [Brits-Indië] verbleven. Met
'Anglo-Indische' literatuur wordt dan ook in de eerste plaats bedoeld
de over India handelende koloniale literatuur, geschreven door de aldaar verblijvende Engelsen, zoals R. Kipling, John Masters, E.M. Forster, Flora Annie Steel en Maud Diver. Vanaf de negentiende eeuw
begonnen echter ook steeds meer Indiase schrijvers hun geschriften in
het Engels te publiceren. Deze Engelstalige literatuur geschreven door
Indiërs (de inwoners van India) wordt aangeduid als 'Indiaas-Engelse'
literatuur.
In tegenstelling tot Brits-Indië is in Nederlands-Indië een dergelijk
literair genre, geschreven door gekoloniseerden in de taal van de kolonisator, niet echt ontstaan. Het aantal auteurs immers dat gerekend kan
worden tot de Indonesisch-Nederlandse literatuur is op één hand te
tellen, en veel meer Indonesisch-Nederlandse schrijvers dan Kartini,
Noto Soeroto, Soetan Sjahrir, Soewarsih Djojopoespito en Ahmad Djajadiningrat zijn niet te noemen (Groeneboer 1993: 391).
Dit verschil met Brits-Indië heeft uiteraard te maken met de
verschillende politieke en economische behoeften van Engeland en
Nederland als koloniale mogendheden. Het industriële Engeland had
India al vanaf de achttiende eeuw niet alleen nodig als een wingewest
voor de voor de Engelse industrie benodigde grondstoffen, maar ook
als een afzetmarkt voor zijn industriële produkten. Om dit mogelijk te
maken werd een uitgebreid bestuurssysteem ontwikkeld, waarbij het
nodig werd geacht dat de Indiërs die daarin als bemiddelaars zouden
functioneren, zich zouden identificeren met de cultuur van de overheerser. Deze werden dan ook met het oog op de hun toegedachte taakvervulling zo goed mogelijk bekendgemaakt met de taal en de cultuur van
de kolonisator. Dit gebeurde overigens niet alleen in het kader van hun
toekomstige bestuurlijke werkzaamheden, maar ook met het oog op
het daadwerkelijk creëren van een potentiële afzetmarkt voor de Engelse industrie. De Nederlanders aan de andere kant hadden noch de
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behoefte noch de visie een dergelijk koloniaal imperium in het leven
te roepen. Nederland was in de eerste plaats een handelsnatie en Nederlands-Indië vooral een wingewest voor handelswaren. Voor dit doel
was het voldoende een deel van de Inheemse elite op te leiden tot
Inheemse ambtenaren die behulpzaam konden zijn bij het vergaren van
deze handelsprodukten. De verschillende economische belangen van
Engeland en Nederland leidden tot het ontstaan van verschillende inzichten omtrent de wijze waarop het Inheemse onderwijs in de koloniën
zou moeten worden ingericht. Terwijl de Engelsen zich al vanaf de
jaren twintig van de negentiende eeuw intensief met dit onderwijs gaan
bemoeien, komt in Nederland-Indië het eerste Inheemse onderwijs pas
in de jaren zestig van die eeuw tot stand. Terwijl Engeland al vanaf
1835 een onderwijs- en taalpolitiek voert gericht op de verspreiding
van de eigen taal en cultuur, wordt een dergelijke politiek in Nederlands-Indië vanwege de instabiele politieke en culturele situatie in de
kolonie juist van de hand gewezen en zelfs als een bedreiging beschouwd voor het voortbestaan hiervan. Waar Engeland aldus alles
doet voor de verspreiding van de eigen taal en cultuur in India, besluit
men in Nederlands-Indië een dergelijke algemene verspreiding juist
tegen te gaan (Groeneboer 1993: 165-167).
Hoewel de ontstaansgrond van de Indiaas-Engelse literatuur een geheel andere is dan die van de Anglo-Indische literatuur, is en blijft ze
in een aantal opzichten deel uitmaken van de oorspronkelijke AngloIndische literaire traditie. De Indiaas-Engelse literatuur wordt namelijk
wat betreft themakeuze en stijl ook zelfs nu nog vaak beïnvloed door
de thema's en de stijl van de Anglo-Indische literatuur en weet daar
kennelijk nauwelijks aan te ontkomen.
Terwijl de Anglo-Indische literatuur oorspronkelijk het produkt is
van het Britse imperium en daarvan juist ook weer een bevestiging
betekende, is de Indiaas-Engelse literatuur het produkt van het Engelse
koloniale bestuur dat er op uit was de eigen culturele hegemonie te
bevestigen, overtuigd als het was van de superioriteit van de Engelse
taal en literatuur. Anglo-Indische schrijvers zoals reizigers, bestuursambtenaren, zendelingen en journalisten, schreven over het exotische,
mysterieuze en ondoorgrondelijke India. Ze benadrukten het verschillend-zijn van India en wezen op India's behoefte aan 'vooruitgang'
door middel van de vooruitstrevende en moderniserende westerse cultuur. Een Anglo-Indische schrijver als John Masters schreef in zijn
roman The deceivers over 'thuggee' - het ritueel offeren van mensenlevens
aan de godin der destructie 'Kali' - en over 'sati' - de rituele weduwenverbranding.
Om de eigen cultuur als modern, vooruitstrevend en rationeel naar
voren te laten komen, was het voor de Anglo-Indische schrijvers nodig
de door hen beschreven cultuur als barbaars en irrationeel af te schilderen. Uit hun geschriften wordt duidelijk hoezeer het Britse bestuur in
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de koloniën de rol meende te moeten spelen van 'beschaven', en dat in
het algemeen — bij liberalen en conservatieven — een grondige Engelse
educatie als de sleutel voor dit 'beschavingsproces' werd beschouwd.
Dè verdediger hiervan, Thomas B. Macauly, brengt dit als volgt onder
woorden: 'may we not look forward with confidence to the national
regeneration which the gradual infusion of English literature, English
science en English morals into the mass of Indian society must produce
at no distant period' (citaat in Brantlinger 1988: 90). Overigens had
deze politiek niet alleen tot doel via Engelstalig onderwijs 'beschaving'
te brengen, maar vooral ook om 'koloniale onderdanen' te creëren die
zouden kunnen functioneren, om met Macauly in 1835 te spreken, als
'interpreters between us and the millions we govern — a class of persons,
Indian in blood and colour but English in taste, in opinions, in morals
and in intellect' (citaat in Laurie 1888: 183).
Het beleid gericht op de verspreiding van de Engelse taal en cultuur
werd aanzienlijk versterkt door de werkgelegenheid bij de koloniale
overheid afhankelijk te maken van de kennis van de Engelse taal. Het
Engels werd daarmee hèt middel om deel te kunnen nemen aan het
koloniale bestuurlijke, en ook gerechtelijke, werk. Het is dan ook geen
wonder dat het eerste Engels dat in India door de Indiërs wordt gehanteerd, de invloed te zien geeft van het ambtelijke Engels van de overheidscorrespondentie, wetsvoorstellen, officiële aankondigingen, juridische documenten en dergelijke. Het Engels dat werd gebruikt door
de klasse der lagere ambtenaren is bekend geworden als 'babu'- ofwel
'klerken'-Engels en werd onder meer gebruikt door professionele brievenschrijvers. Een voorbeeld moge dit illustreren:
Honoured Sir, having heard of your almighty mercy and tenderness to us worms, I tell you my circumstances. By the grace of
god and your lordship I have several babes and sucklings. Besides this abominable litter I have many male and female relations. What have I done that I should be blessed with such
cursed trials. As your lordship is our father and mother, I would
request that you will take this worm and wife and suckles and
relations both male and female and provide for us your bounty
at a remunaration of rupees twenty a month. [citaat in Whitehead 1924: 142]
Het hanteren van Engels als de algemene voertaal in het Indiase ambtelijke en juridische apparaat, was echter slechts één aspect van de koloniale taalpolitiek ter bevordering van de positie van de Engelse taal en
literatuur. Tegelijkertijd namelijk werd ook de cultuur van de overheerser duidelijk gesteld boven die van de overheersten. De Engelse literatuur kreeg dan ook een steeds belangrijker plaats in de Brits-Indische
scholen. Kennis van het Engels symboliseerde zodoende niet alleen
sociale status maar ook culturele superioriteit. Engels werd hèt medium
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waarin westers opgeleide Indiërs hun visie op de Indiase maatschappij
onder woorden brachten, evenals hun denkbeelden over hoe deze maatschappij hervormd zou kunnen worden. Overigens gebruikten zij daarvoor het Engels vooral als geschreven taal, niet zozeer als gesproken
taal, hetgeen onder meer te zien is aan de sterke invloed van de Engelse
literaire stijlvormen op de geschriften van de Indiaas-Engelse schrijvers
uit de negentiende eeuw.
Deze laatsten gingen echter de behoefte voelen aan een vorm van
geschreven Engels waarin zij de essentie van hun Indiaas-zijn zouden
kunnen verwoorden, maar die tegelijkertijd grammaticaal dicht zou
staan bij het op school onderwezen Engels. En dit bleek geen eenvoudige opgave. Het Engels zoals dat op de Brits-Indische scholen werd
onderwezen was namelijk een kunstmatige creatie die door de koloniale
overheid was opgedrongen, en functioneerde er in geen enkel opzicht
als een 'levende' taal. Veel Indiërs die in het Engels begonnen te schrijven, in het begin van de twintigste eeuw, waren dan ook wel gedwongen zich aan te passen aan de methoden die door de Anglo-Indische
schrijvers uit hun tijd werden gehanteerd. Ook zij probeerden veelal
de 'Indiase sfeer' weer te geven door het letterlijk in het Engels vertalen
van allerlei Indiase uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Deze
methode echter had uiteraard haar beperkingen, zorgde vaak voor komische resultaten en kon er alleen maar toe bijdragen dat de IndiaasEngelse literatuur weliswaar exotisch overkwam, maar helaas niet erg
authentiek. Dit probleem trad vooral ook duidelijk op de voorgrond
toen de nationalistische beweging zich sterker ging presenteren en veel
westers opgeleide Indiërs de behoefte voelden ook buiten de eigen
streek te kunnen communiceren met landgenoten en daar alleen het
Engels voor konden gebruiken.
Ondanks deze beperkingen bleef de Anglo-Indische literaire traditie
de Indiaas-Engelse literatuur beïnvloeden. Dit blijkt duidelijk als we
de thema's bekijken die de Anglo-Indische en de Indiaas-Engelse
schrijvers met elkaar gemeen hebben. We beperken ons hierbij tot de
literaire werken die geschreven zijn in de periode van de Indiase onafhankelijkheidsstrijd en de eerste decennia na de onafhankelijkheid.
Bijna alle hier aangehaalde Indiaas-Engelse literatuur is van de periode
1930-1970 en laat duidelijk de invloed zien van de Anglo-Indische
literaire traditie. Overigens wil dit zeker niet zeggen dat de na 1970
geschreven Indiaas-Engelse literatuur geheel van deze invloed vrij is.
Bepaalde thema's hadden de uitgesproken voorkeur van de AngloIndische schrijvers, terwijl andere thema's volledig door hen werden
vermeden. Een thema dat bijvoorbeeld vermeden werd, was de beschrijving van westers opgeleide Indiërs. Hetzelfde geldt trouwens net zo
goed voor veel van de Indiaas-Engelse schrijvers. Ook zij portretteren
bijvoorbeeld de arme boeren als een ideaaltype. Over dergelijke thema's
werd in de jaren dertig en veertig een groot aantal romans gepubliceerd,
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zoals The village (1939) van Mulk Raj Anand, en So many hungers (1947)
van Bhabhani Bhattacharya. De behoefte om de arme Indiër te idealiseren wordt kennelijk net zo hevig gevoeld door de intellectuelen van
het ontwikkelingsland zelf als door hun Engelse tegenhangers.
Een ander thema dat door veel Indiaas-Engelse schrijvers werd ontleend aan de Anglo-Indische literaire traditie is dat van het mysterieuze,
exotische India met zijn rituelen, zijn tempels en zijn stenen goden.
Neem bijvoorbeeld R. Kipling die zijn ervaring van het mystieke en
ondoorgrondelijke India beschrijft in een gedicht, opgenomen in zijn
roman Naulakha uit 1892 (citaat in Steinvorth 1975: 88):
This I saw when the rites were done,
And the lamps were dead and the gods alone,
And the grey snake coiled on the altar stone
Ere I fled from a fear I could not see
And the gods of the east made mouths at me.
En vergelijk dit nu eens met het gedicht 'Indian summer' uit 1980 van
de Indiaas-Engelse schrijver Jayanta Mahapatra dat door Walsh (1990:
149) wordt geciteerd en beschreven als 'a tiny potent symbol of the
India-ness of India':
Over the sloughing of the sombre wind,
priests chant louder than ever:
the mouth of India opens.
Crocodiles move into deeper waters.
Morning of heated middens
smoke under the sun.
In het werk van andere Indiaas-Engelse schrijvers als Manohar Malgonkar en Mulk Raj Anand, komt India net zo mysterieus en exotisch naar
voren als in de Anglo-Indische literatuur. Het is alsof het 'echte India'
voor deze westers opgeleide schrijvers net zo'n mysterie vertegenwoordigt als voorheen voor de Anglo-Indische schrijvers. Vergelijk
bijvoorbeeld eens E.M. Forster's beroemde beschrijving van het ondoorgrondelijke India zoals dat wordt gesymboliseerd door de Marabar
grotten - in zijn Passage to India(1924) -, met Mulk Raj Anand's beschrijving van het 'mysterie' van de Indiase avond - in zijn roman Private life
of

an Indian prince (1953):
What had spoken to her in that scoured-out cavity of the granite?
What dwelt in the fist of the caves? Some thing old and very
small. Before time, it was before space also. [Forster 1978: 203]
There is an incredible mystery about the Indian evening, especially before the moon's dawning that absorbes one, body and
soul, to the uneasy rhythm of the beetles which churr in the
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marches. And the wonder of it all ties one's tongue, making
one hollow above the neck, so that one's eyes stare out as though
from an antique mask. [Anand 1970: 124-125]
Een verwant thema dat vaak wordt gebruikt in zowel de Anglo-Indische
als de Indiaas-Engelse romans is de onmogelijkheid dat Oost en West
elkaar ooit volledig zullen kunnen begrijpen of harmonieus met elkaar
om zullen kunnen gaan. In zijn in 1888 gepubliceerde verhalenbundel
Plain tales from the hills, geeft Kipling zijn mening over inter-raciale relaties:
A man should, whatever happens, keep his own caste, race and
breed. Let the white go to the white and black to the black.
Then, whatever trouble falls is in the ordinary course of things
— neither sudden, alien or unexpected. [Kipling 1993: 159]
In het in deze bundel opgenomen verhaal 'Beyond the pale' beschrijft
Kipling de tragische gevolgen van een romance tussen een Indiaas
meisje en een Engelse officier. Een thema dat vervolgens werd overgenomen door andere Anglo-Indische schrijvers zoals Maud Diver in Sunia
and other stories (1913) en Paul Scott in The jewel in the crown (1966).
Afgezien van de variaties in het plot van deze verhalen, benadrukken
deze steeds weer de onmogelijkheid van een gelukkige afloop van een
dergelijke liefdesverhouding. Manohar Malgonkar in zijn roman Combat
of shadows (1962), Kamala Markandya in zijn Some inner fury (1956) en
Balachandra Rajan's The dark dancer (1958), blijven de 'Kipling-wet'
bevestigen. De hoofdpersoon Krishnan in Rajan's roman bijvoorbeeld
geeft zelf de kloof weer die er tussen hem en de Engelse Cynthia bestaat,
door te zeggen: 'It was impossible to share the sense of community
with her when the sense of being Indian mounted in one's blood'
(Rajan 1970: 155).
Misschien was het voor deze Indiaas-Engelse schrijvers moeilijk of
zelfs onmogelijk om te ontkomen aan de hun nagelaten erfenis van de
Anglo-Indische literaire traditie. Natuurlijk waren er ook wel uitzonderingen. In elk geval slaagden sommige schrijvers erin aan deze erfenis
te onsnappen door een eigen stijl te ontwikkelen. In hun boek The
empire writes back wijzen Ashcroft, Griffiths en Tiffin (1989: 115) er op
dat het werk van R.K. Narayan 'illustrates the possibilities of dismantling received epistemological notions once both language and form
have been fully appropriated. These become the expression of a society
no longer conceived as other but triumphantly self-defining and selfsustaining, able to re-order the conceptual frame within which power
is determined.'
Door het creëren van een imaginaire wereld in zijn roman The maneater
of Malgudi (1961) slaagt Narayan in wat bij veel Indiaas-Engelse schrijvers mislukt. Zijn Engels is de taal zoals die wordt gebruikt in de
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maatschappelijke midden-klasse, de klasse van de westers opgeleide
Indiërs. Over zijn gebruik van het Engels zegt hij in 1965 het volgende:
English has proved that if a language has flexibility any experience can be communicated through it, even if it has to be
paraphrased sometimes rather than conveyed, and even if the
factual detail is partially understood [...] we are still experimentalists. [...]. We are not attempting to write Anglo-Saxon
English. The English language through sheer resilience and
mobility, is now undergoing a process of Indianisation. [citaat
in Holmstrom 1973: 91]
Wat Narayan heeft gedaan in zijn romans The guide (1958), The maneater
of Malgudi (1961) en The sweet-vendor (1967), is het bevrijden van de taal
uit zijn culturele en historische beperkingen. De Engelse taal wordt
gebruikt om Indiase ervaringen weer te geven, maar hij slaagt er in
deze ervaringen te verplaatsen van het 'exotische' naar het werkelijke
Indiase leven. In zijn roman The printer of Malgudi (1957: 18-19) beschrijft
Narayan bijvoorbeeld een religieuze handeling op zo'n manier dat deze
zijn mysterie verliest, maar zijn religieuze geloofswaarde behoudt:
He prayed for a moment before a small image of Nataraja which
his grandmother had given to him on his eight birthday [...].
She had got it from her father, who discovered it in a packet
of saffron they had bought from the shop on a certain day. It
had never left Srinivas since that birthday. It was on his own
table, at home, or in the Hostel, wherever he might be. It had
become part of him, the little image.
Een Indiaas-Engelse schrijver die er net als Narayan in slaagde het
Engels te gebruiken op een wijze die voor de klasse van westers opgeleide Indiërs herkenbaar is, is G.V. Desani. Desani maakte in zijn enige
roman All about H. Hatter (1948) gebruik van het gewoonlijk zeer verguisde 'klerken'- ofwel 'babu'-Engels en maakte daar een kunstvorm
van. In zijn roman laat hij Hatter's boezemvriend Bannerbee 'babu'Engels tegen hem spreken:
Please unfold your innermost to me, to your heart's content.
Give me a piece of your mind. I shall regard your confidence
as a demi official secret. The bard has rightfully said: it is my
memory locked and you shall keep the key of it. [Desani 1982:
234-235]
Kiplings populariteit was vooral verbonden met zijn 'exotisme': 'Hier
was een Anglo-Indische schrijver, een Brit uit Indië, een mediator dus
die aan zijn Britse lezers iets bijzonders had te bieden: verhalen en
verzen die voor het merendeel waren gesitueerd in een "land hier ver
vandaan", een land waar vreemde mensen wonen, met vreemde namen,
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gewoonten en gebruiken' (Maier 1990:131). Tot op zekere hoogte kunnen deze karakteristieken ook toegepast worden op het werk van de
meeste Indiaas-Engelse schrijvers Ook zij schrijven over een 'ondoorgrondelijk' India, voor lezers die zoals Kiplings Engelse lezers net zo
ver staan van hun landgenoten als de Engelsen van de Inheemse bevolking van India. Door in het Engels te schrijven beperken zij niet alleen
hun lezerspubliek tot westerlingen en westers opgeleide Indiërs, maar
het plaatst hen ook in een bepaalde sociaal-economische context. Het
Engels was en blijft ook nu nog de taal van de heersende klasse in
India's post-koloniale maatschappij, en wordt niet begrepen of gelezen
door de meerderheid van de Indiase bevolking.
Net zoals de Anglo-Indische schrijvers in het verleden geen andere
keuze hadden dan als buitenstaanders over India te schrijven, zo worden
de verwesterde Indiase schrijvers ook nu nog vaak met dit probleem
geconfronteerd. Hun dilemma komt voort uit wat Memmi noemt 'koloniale tweetaligheid', uit een situatie waarin 'the two worlds symbolized
and conveyed by the two tongues are in conflict' (Memmi 1967: 107).
Dat dit conflict kan leiden tot een identiteitscrisis, wordt verwoord in
de roman A time to be happy (1958) van de Indiaas-Engelse schrijver
Nayantara Sahgal, waarin de hoofdpersoon over zijn gevoel van
vervreemding zegt:
I don't belong to India. I can't. My education, my upbringing,
and my sense of values have all combined to make me unIndian. What do I have in common with most of my countryman? [Citaat in Steinvorth 1975: 100]
Dit gevoel van vervreemding van de eigen maatschappij komt steeds
weer naar voren in het werk van de Indiase auteurs die in het Engels
schrijven. Tegelijkertijd blijft voor hen dit Engels, net zoals dit voor
hun Anglo-Indische tegenhangers gold, het enige medium waarin deze
westers opgeleide Indiërs hun gevoel van vervreemding kunnen uitdrukken. Zo is er dus een paradoxale situatie ontstaan, waarin literair
werk niet kan dienen als communicatiemiddel met de eigen landgenoten, maar juist als middel om de toenemende vervreemding van de
eigen samenleving uit te drukken.

Noot
* Vertaald uit het Engels door Kees Groeneboer.
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Uitnodiging
Op vrijdag 29 april 1994 organiseert de Werkgroep IndischNederlandse Letterkunde een lezingenmiddag.

Het programma is als volgt:
14.00 uur: Opening
14.05 uur: Marijke Barend: Egodocumenten van vrouwen

uit de VOC-tijd
14.40 uur: Marloe Bindels: Oost-Indië in De Gids (18371900)
15.15 uur: Pauze
15.45 uur: René Wezel: Indisch-Nederlandse typen uit de

negentiende eeuw
16.20 uur: Slot

Plaats: Rijksuniversiteit Leiden. Gebouw 1175 (Centraal
Faciliteitengebouw), Witte Singel/Doelencomplex (achter
het Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg). Zaal 028.

De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
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Redactioneel

Op vrijdag 26 november 1993 werd in Leiden in samenwerking met
de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde het boek van A. Teeuw
Pramoedya Ananta Toer. De verbeelding van Indonesië gepresenteerd. De
sprekers daarbij waren A. Teeuw, Henk Maier, Liesbeth Dolk, Gerard
Termorshuizen en Rudy Kousbroek. De korte lezingen van Dolk en
Termorshuizen zijn naast de artikelen van Vilan van de Loo en Pauki
de Jong in dit nummer opgenomen.
In dit nummer is een losbladige (anonieme) enquête bijgesloten. Wij
zouden U willen verzoeken deze in te vullen. Met deze enquête hoopt
de redactie van Indische Letteren enig inzicht te krijgen in de samenstelling
van de lezersgroep van dit tijdschrift en hoopt zij tevens de mening van
deze lezersgroep te weten te komen over de inhoud en de opmaak
ervan. Ook wil zij door middel van deze vragenlijst in kaart brengen
wat Indische Letteren-lezers vinden van de lezingenmiddagen en symposia die regelmatig door onze werkgroep worden georganiseerd.
De resultaten van deze enquête zullen indien mogelijk in het eerstvolgende nummer van Indische Letteren worden gepubliceerd. In verband
hiermee verzoeken wij U het ingevulde formulier vóór 1 oktober 1994
in een gefrankeerde envelop retour te zenden. Het adres vindt U onder
aan de enquête.

65

J.M.J. Catenius-van der Meijden
66

Tobben in Indië
Wijze vriendinnen adviseren Hollandse vrouwen
VILAN VAN DE LOO

Inleiding
Het zal ongeveer vier jaar geleden zijn, dat ik voor het eerst gekweld
werd door een sterk verlangen om naar Indië te gaan. In die tijd ontdekte
ik namelijk de Indisch-Nederlandse letterkunde waarin een fascinerende wereld van blank en bruin, adat en wetboek, oerwoud en plantage en van vrouwenbestaan en mannenleven op mij wachtte. Oud
Indischgasten die ik sprak, wakkerden met hun meeslepende verhalen
mijn verlangen en daarmee mijn wanhoop aan. Want hoe zou ik ooit
naar Indië kunnen gaan? Dit waren de jaren negentig waarin de tijd
van tempo doeloe echt voorbij was.
Het enige dat ik nog had was mijn fantasie, waarin ik, bij voorkeur
als smachtend handschoentje, de lange bootreis kon maken. Uitgebreid
fantaseerde ik over het droevige afscheid in de haven, de lange zeereis
en de aankomst in mijn nieuwe land. De literatuur en de verhalen
gaven me hiervoor stof te over. Eenmaal gearriveerd in Indië, stuitte
ik op lastige problemen. De hitte was bedwelmend, hoe kon ik die
ooit verdragen en er appetijtelijk uit blijven zien? Dan het huishouden,
wat moest dat worden met al die akelige berichten over bedienden?
En was mijn man zo trouw geweest als hij me indertijd had beloofd?
In zijn laatste brief schreef hij iets over twee kleine verrassingen die
mijn moederlijke zorg hard nodig hadden.
Intussen had ik kennis gemaakt met het 'Indische dameshandboek'.
Hierin beschreef een vrouw met tropenervaring problemen van de Hollandse vrouw in Indië en ze gaf oplossingen aan. Voor mij waren dergelijke wijze vriendinnen natuurlijk nuttig, maar voor vrouwen die
werkelijk naar Indië vertrokken waren ze misschien onmisbaar.' Ik
vond vijf handboeken die voor en door vrouwen geschreven waren, te
weten: J.M.J. Catenius-van der Meijden: Ons huis in Indië (1908); J.
Kloppenburg-Versteegh: Het leeven van de Europeesche vrouw in Indië
(1913); B. van Helsdingen-Schoevers: De Europeesche vrouw in Indië
(1914); dr. C.J. Rutten-Pekelharing: Waaraan moet ik denken? Wat moet
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ik doen? Wenken aan het Hollandsche meisje dat als huisvrouw naar Indië gaat
(1923) en ir. C. Swaan-Koopman: Vrouwen in Indië (1932).
Hoe verschillend deze boeken ook waren, toch hadden ze drie dingen
gemeen. Ten eerste waren er aanwijzingen dat er een sterke samenhang
bestond tussen de persoonlijkheid van de schrijfster en de inhoud van
haar boek; iedere 'waarheid' leek te berusten op de persoonlijke ondervinding of veronderstellingen van de auteur. Invloeden van de tijdsomstandigheden waren hierin onmiskenbaar. Ten tweede bespraken
alle auteurs in meer of mindere mate vijf grote probleemgebieden. Ten
derde bleken ze zo hun eigen visie te hebben op de koloniale samenleving, de verschillende bevolkingsgroepen daarin en de soms broeierige
verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Voordat ik nader op deze
drie elementen inga, wil ik eerst deze raadgeefsters voorstellen.

De

schrijfsters
Dit werk, dat ik aan de Dames in Indië opdraag, is bestemd
voor zoowel de jeugdige Indische huismoeders, als voor de vele
jonge, gehuwde vrouwen, die, zóó uit Europa gekomen, zich
vreemd zullen gevoelen in hare nieuwe omgeving. Men beschouwe het als een vraagbaak, een handboek, dat men zo nu
en dan raadpleegt.

Met deze bemoedigende woorden van Koba Catenius-van der Meijden begint een handboek vol met adviezen en raadgevingen op allerlei
gebied. Het was haar wel toevertrouwd om instructies te geven: in
totaal zou ze tien titels laten verschijnen waarvan er acht inlichtingen
geven over het bereiden van voeding (waaronder het beroemde Nieuw
volledig Oost-Indisch kookboek uit 1902) en twee informatie verschaffen
over de reis naar en het verblijf in Indië. Was ze eertijds beroemd,
vooral dank zij haar kookboeken, tegenwoordig is er nog maar weinig
over haar bekend. Na een oproep in Moesson ontving ik een brief uit
West Covina (Canada) van Mrs. Rita Schenkhoven waarin ze het volgende schreef:
Veel kan ik er niet over vertellen. Maar ik heb de Heer en
Mevrouw Catenius persoonlijk gekend. Ik noemde ze Oom en
Tante Cat. Ze woonden toendertijd in Batoe en waren hele oude
kennissen van mijn ouders, Lanzing geheten. Ik geloof dat Oom
Cat in de bergcultures is geweest. Ik weet niet wat, waar en
hoe. Het zijn oude Hollandsche mensen en geheel verliefd op
het Indië van toen.
Ze zijn in Batoe gestorven en begraven. Oom Cat was een specialist in orchideeën. Mijn bruidsbouquet was afkomstig uit zijn
tuin. Tante Cat kookte natuurlijk out of this world en we hadden
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het genoegen vele malen van haar kookkunst te genieten. Eenvoudige, zeer goede en hartelijke mensen.
Ook Jans Kloppenburg-Versteegh is beroemd, of beroemd geweest.
Van haar hand is het legendarische kruidenboek Indische planten en haar
geneeskracht (1907), waarin de geneeskrachtige werking van Indische
kruiden, wortels, bloemen en planten wordt uitgelegd, zodat iedereen
daar gebruik van kan maken. In 1913 heeft zij een exemplaar aan
koningin Wilhelmina mogen overhandigen. Mij is verteld dat dit boek
vooral gebruikt werd in de buitengewesten, waar niet zo gemakkelijk
een dokter te krijgen was. Veel van de Indische mensen die ik heb
gesproken, hebben me het belang van het kruidenboek verzekerd. Zo
vertelde een oudere heer uit Amersfoort me dat hij als kind dank zij
'Kloppenburg' van de tyfus genezen was.
Anneke Kortenhorst-Kloppenburg schetste in het tijdschrift Tong Tong
een tweedelig portret van haar moeder waarin ze zegt:
Haar leven stond in dienst van God en haar medemensen. Liefde
is altijd het richtsnoer ervan geweest, liefde voor man en kinderen, voor allen die haar hulp vroegen, gezonden en zieken,
rijken en armen, blanken en bruinen.3
Beata van Helsdingen-Schoevers was pas 34 jaar toen ze in 1920
plotseling overleed. Ze heeft een kort maar enorm actief leven gehad.
Een kleine opsomming: tijdens haar leven was ze moeder, echtgenote
van een carrière makende ambtenaar, auteur van verschillende boeken
en andere publikaties, oprichtster van een belangrijke kunstkring in
Solo, voordrachtskunstenares en wegbereidster van de moderne Indische vrouwenbeweging. In haar handboek laat ze duidelijk merken
dat ze van de Hollandse vrouw in Indië ook zo'n actieve instelling
verwacht. Na haar dood schreef het Weekblad voor Indië:
Beteekent zoo haar dood voor hare vrienden en kennissen veel
leed, wat moeilijker te verkroppen is, voor onze Indische samenleving, die toch reeds zoo arm is aan menschen, welke voor
iets anders voelen dan voor hunne dagelijkschen sleurarbeid,
beteekent haar heengaan een verlies, dat moeilijk - zo niet onmogelijk - te herstellen is.4
De vierde schrijfster, Cato Rutten-Pekelharing, was een heel andere
vrouw. Ze studeerde in haar geboorteplaats Leiden biologie en promoveerde later cum laude. Via haar echtgenoot kwam ze in Indië terecht;
hij was werkzaam bij geologische ondernemingen. Het is onzeker of
mevrouw Rutten haar studie heeft kunnen gebruiken voor eigen werk,
wel weten we dat ze er met haar man en studenten biologie 's zomers
vaak op uit trok om veldwerk te doen.
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Tot slot Stannie Swaan-Koopman. Na haar studie aan de Technische
Hoogeschool in Delft ging ze met haar man naar Indië, om vanuit een
sterke christelijke motivatie daar het land en het volk te dienen. Toen
ze in later jaren op verlof gingen, kreeg ze in Nederland zoveel vragen
dat ze besloot haar ervaringen te boek te stellen in een handboek. In
Indië schreef ze talloze artikelen, meestal voor vrouwen en meisjes,
nam ze deel aan het opkomende Indische christelijke verenigingsleven,
kwam ze op voor de uitgebuite batiksters, onderhield ze contacten met
de Indonesische bevolking en voedde ze ook nog eens vier kinderen op.
Na deze eerste kennismaking lijkt het merkwaardig dat vijf zulke uiteenlopende vrouwen toch dezelfde probleemgebieden in hun boeken
behandelen. Toch is dat niet zo vreemd. De tijd waarin ze hun handboeken publiceerden, bestreek een relatief kleine periode van 24 jaar.
Daarbij kwam hun doelgroep overeen, namelijk getrouwde vrouwen
uit de middenklasse, van Europese afkomst, die een bestaan in Indië
moesten opbouwen. Dat wil niet zeggen dat de boeken geen verschillen
aangeven. Tussen de grote steden en de buitengewesten bijvoorbeeld
blijkt nogal wat verschil te zijn in de moeite en het gemak van het
dagelijks leven. In grote lijnen blijft het echter gaan om het zich kunnen
aanpassen, de huishouding, de omgang met bedienden, de kinderen
en de eisen die aan de vrouw-zelf gesteld worden.

Optimisme en een stevig gebit
Misschien was voor sommige vrouwen het hele verblijf in Indië één
moeizaam aanpassingsproces aan alles wat zo anders was dan in het
vertrouwde Holland. Toch zijn er in de eerste tijd van het verblijf een
paar zaken waaraan, zo vinden de schrijfsters, extra aandacht dient te
worden besteed. Natuurlijk is mevrouw Catenius het uitvoerigst op dit
gebied: haar handboek was het eerste voor de toenemende stroom van
'beschaafde' vrouwen in Indië. Zij zet zaken uiteen waar andere schrijfsters veel minder aandacht aan besteden, met name de keuze en bouw
van het huis (desnoods zelf bouwen en dat in vredesnaam niet helemaal
aan manlief overlaten). Mevrouw Kloppenburg geeft om het aanpassen
te bespoedigen bijvoorbeeld kruidentips en praktische kledingadviezen
(sarong voor het gemak en Europees voor het mooi en het fatsoen).
Mevrouw Rutten meent nuchter dat een goede voorbereiding veel ellende kan voorkomen:
Een beminnelijk optimisme in 't algemeen, gepaard aan een
stevig gebit om zich in 't bizonder door voorkomende moeilijkheden heen te bijten ... ziedaar wat iedere Europeaan mee naar
Indië moest brengen! [...] Kijk uit uw eigen oogen, gebruik
uw verstand!'
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Een ander belangrijk onderdeel van het aanpassingsproces noemt mevrouw Swaan. Natuurlijk zijn er de ongemakken van het klimaat (gruwelijke insekten) en het levensritme, maar die dienen overwonnen te
worden als de vrouw tenminste op niveau wil blijven. Zich laten gaan,
verindischen, dat kan heus niet. Misschien dat om die reden de Europese kleding zo belangrijk is; aan de kleren herkent men de vrouw.
Alle schrijfsters geven aan Europese kledij de voorkeur; ook mevrouw
Kloppenburg die een patroon voor sarong en kabaja bij haar handboek
voegt. Van Helsdingen schampert dat het 'volstrekt niet noodig [is]
dagelijks in die halfinlandsche dracht te loopen, ten spijt van alle antieke damesverhalen'. 6 Het principe van die keuze wordt het best verwoord door mevrouw Catenius. In 1908, als de damesmode enkel lang
en hooggesloten voorschrijft, schrijft ze:
Het is bekend dat in het warme land de kleeding luchtig is. Zij
moet dit zijn, en, als men verstandig deed, volgde men geheel
de klederdracht der inboorlingen. Dat strijdt tegen de westerse
beschaving en met recht. Een Europeaan kan niet als koelie
gekleed gaan, zich als zo'n inlander drapeeren, al droeg hij ook
kleederen van het fijnste lijnwaad.'

Huishoudelijke aangelegenheden
De verzorging van planten en bloemen, ziekenverpleging, zorg voor de
voeding, het in dienst nemen en opvoeden van bedienden en duizend
alledaagse huiselijke probleempjes: het huishouden is volgens Catenius
en Kloppenburg een veelzijdige en verantwoordelijke taak waarop de
vrouw zich degelijk dient voor te bereiden. De moderne Van Helsdingen
ziet dat anders. Vol spot verkondigt ze in haar voorwoord zich niet
bezig te houden met specifiek huishoudelijke aangelegen, want, zegt
ze: 'Ik behoor niet tot dezulken [die daarvoor een bijzonderen flair
hebben]. Ik zal daarom zwijgen over dingen, waarvan ik geen verstand
heb.'8 Inmiddels heeft de vrouw wat meer levensruimte verworven dan
alleen het huis en dat vindt Van Helsdingen een uitstekende zaak, al
kan ze zich erg driftig maken over slechte bedienden die vieze keukens
maken.
Dat er in de loop der jaren minder nadruk op het huishouden komt
te liggen valt te verklaren: de bedienden waren waarschijnlijk beter
ingesteld op het Europese huishouden en de tijdgeest eiste dat vrouwen
ook activiteiten buitenshuis hadden. Deze moderne tijd met de ethische
politiek is merkbaar bij Rutten en Swaan. Beiden vinden dat de vrouw
- naast het zorgen voor een goed lopende huishouding natuurlijk - de
bevolking haar helpende hand moet toesteken. Het zou een misvatting
zijn om aan te nemen dat de Hollandse vrouw dit mooie gebaar kon
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Mevrouw dr. C.J. Rutten-Pekelharing met haar echtgenoot (fo {0 uit collectie
Richard Hengeveld).
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maken dank zij haar efficiënte huispersoneel. Het tegendeel is eerder
waar.

Acceptabele huishoudhulpen
Het moet een kwellend probleem zijn geweest: bedienden te vinden,
te houden en een beetje gemak van ze te hebben. Al heeft iedere bediende zijn of haar eigen specifieke kwaad, over het algemeen zijn ze
allemaal onhygiënisch, verkwistend, ondeugdelijk, kennen geen regelmaat of orde en daarbij, vindt Van Helsdingen, schieten ze nou nooit
eens lekker op:
Als voortvarende Hollandsche treft het u, dat ginds alles op z'n
elf-en-dertigst gedaan wordt. De inlanders bewegen zich 'en
grand seigneur' en 'grande dame': zij slènteren heupwiegend,
o, heel curieus en heel schilderachtig, maar daar heeft men voor
de voortgang der werkzaamheden niets aan. Hun werkzaamheden verrichten zij Oostersch-kalm, met deftig-langzaam beweeg, maar men doet er wijs aan er niet naar te kijken - anders
pakt men het liever zèlf aan.9
Om deze wezens om te vormen tot acceptabele huishoudhulpen, dient
de huisvrouw zich op drie zaken te concentreren. Eén: instrueren, controleren en nogmaals instrueren en controleren. Twee: zelf het goede
voorbeeld geven. Drie: altijd zelfbeheersing bewaren. Blijf kalm als de
koetsier het paardentuig verkoopt en zegt dat het gestolen is. Wees
rustig als kokkie zieke kippen van de pasar koopt en liegt over de prijs
ervan. Tel even tot tien wanneer de huisjongen niet in staat blijkt het
essentiële onderscheid te begrijpen tussen stofdoek, glazendoek, messendoek, theedoek en de andere doeken. Drift vermindert immers het
Hollandse prestige en voorkomt bovendien vervelend gedoe van personeelswisselingen. In de vinnige woorden van Van Helsdingen: 'De
kwestie is maar, dat ge er de dupe van zijt, en dat ge ondervindt dat
uw heftigheid tot negatieve uitkomsten leidt.''°
Deze weinige positieve opmerkingen hebben nauwelijks betrekking
op de dagelijkse omgang met het personeel, maar lijken eerder vage
filosofische overpeinzingen te zijn over het fenomeen bediende. Wanneer ze uit zicht zijn, is het misschien gemakkelijker om te bedenken
dat het enkel 'minder beschaafde schepselen [zijn], die aanhankelijk
genoeg zijn, als men hen er maar naar behandelt'" of dat ze nog altijd
beter zijn dan het Hollandse personeel: 'Heilig, heilig, onze Javaantjes.'12
Juist dit soort opmerkingen met die westers-superieure toon, moeten
Stannie Swaan met walging vervuld hebben. Het staat immers haaks
op haar ethisch-christelijke standpunt. Zij vindt dat de vrouw begrip
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voor de bedienden op dient te brengen, zodat de kloof van onbegrip
tussen hen gedicht kan worden. Bedienden zijn niet lui of dwars, ze
hebben gewoon hun eigen werkmethoden:
Waarom doet een baboe gehurkt op een op de grond liggende
waschplank de wasch, en staat zij niet 'behoorlijk' bij een
tobbe? Waarom wascht de huisjongen op den steenen vloer de
kopjes af in plaats van fatsoenlijk op een aanrecht of tafel?
Immers omdat zij in gehurkte houding, waarin wij het geen
twee minuten uithouden, urenlang kunnen zitten zonder moe
te worden, zoodat zij zichzelf en ons er alleen een dienst mee
bewijzen door alle huishoudelijke bezigheden op den vloer te
verrichten.' 3
Toch zou ook zij de opvoeding van kinderen liever niet overlaten aan
haar bedienden, alle begrip ten spijt. Van hun toegeeflijkheid kunnen
immers alleen maar Indische dwingelandjes komen.

Eigen kleintjes en opgedrongen produkten
'Kinderen zijn hinderen', zegt het spreekwoord en voor Indië gaat dat
bijna altijd op. 0, die verwende kinderen die daar zijn opgegroeid, wat
praten ze vaak krom en wat commanderen ze de boel! Gelukkig kan
een liefhebbende moeder haar invloed laten gelden. Om van de kleintjes
'degelijke jonge menschen' 14 te maken, is het belangrijk om ze goed te
voeden en doelmatig te kleden (iets waar mevrouw Rutten onvermoeibare aandacht voor heeft), huisonderwijs te geven als er geen deugdelijke school bereikbaar is, en bovenal ze tijdens hun kindertijd te beschermen tegen de kwalijke invloeden van de baboe. Als baboes goed
zijn, zijn ze geweldig, maar als ze slecht zijn, zijn ze verschrikkelijk.
Catenius weet daarover schokkende details:
Het is in menig gezin een gewoon verschijnsel, dat het kindje
stil in de wieg sluimert en terdege uitrust. Die rust is dikwijls
zeer bedriegelijk, omdat de slechte baboe, het geheime wegsluipen uit de kinderkamer boven de wacht bij het haar toevertrouwde kleintje stellend — uw zuigeling aan de beide voetzooltjes met madat (amfioen) bewerkt heeft, het daarbij met
vlammende oogen heeft gemagnetiseerd, gebiologeerd.15
Het mag duidelijk zijn dat kinderen voortdurende aandacht behoeven,
tot op het moment dat zij naar Europa vertrekken voor verdere opvoeding en ontwikkeling. Deze lieve zorg strekt zich evenwel niet uit tot
dat andere soort kinderen, van wie er in Indië veel waren: de voorkinderen.
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Voor de schrijfsters vormen ze een lastig onderwerp; zedelijk wangedrag is immers een delicaat punt. Ieder van de schrijfsters lost dat op
haar eigen manier op. Catenius bespreekt afstandelijk de last die deze
'onverzorgde, natuurlijke kinderen' 16 voor de Europese gemeenschap
betekenen. Als er meer weeshuizen kwamen, dan zouden die kinderen
tenminste niet meer bij Europese huisgezinnen worden geplaatst. Het
geld hiervoor kan uit grote loterijen komen: 'Zulke loterijen, voor liefdadige doeleinden, worden immers niet geweigerd?' 17 Persoonlijke adviezen voor de vrouw die, net uit Nederland gekomen, hen op het eigen
erf aantrof, zijn er niet. Misschien was dat ook wat teveel gevraagd van
de lezeres die zich onder invloed van de strenge fatsoensnormen van
haar tijd op het nieuwe land voorbereidde. Kloppenburg en Rutten
zwijgen beschaafd over voorkinderen, iets dat van Van Helsdingen
bepaald niet gezegd kan worden. Waarschijnlijk komt haar openheid
voort uit wat zij juist zo laakt: de vrijere Indische gewoontes uit het
'lossere' klimaat. Zonder een blad voor de mond te nemen beschrijft
zij afkomst en opvoeding van deze kinderen. Daarbij waarschuwt ze
ertegen om deze kinderen in huis te nemen, zonder erbij te vermelden
waar ze dan wel heen moeten:
De Hollandsche vrouw, die al de wrange ervaringen heeft opgedaan van het Indische karakter, wil angstvallig haar Hollandsche kindertjes voor den invloed der halfbroertjes en -zusjes
behoeden. Het gevolg: de halfbloedjes, met hun toch al achterdochtigen aard, voelen zich achteraf gezet, worden zoo mogelijk
nog ergerlijker in hun lijdelijk verzet. [...] Want ten laatste,
trots al haar goede bedoelingen, gaat de Hollandsche moeder
onwillekeurig dieper en dieper voelen het groote verschil, dat
er bestaat tusschen vreemd en eigen, tusschen de haar opgedrongen producten uit het liefdeleven van haar man met haar
voorgangster, en haar eigen kleintjes, waaraan zij met ziel en
lichaam is verbonden. En de mooiste voornemens verloopen in
het zand... 18

Altijd actief, altijd aantrekkelijk
Geen enkel dameshandboek verstrekte hartelijke adviezen om als het
allemaal wat te veel wordt, eens lekker uit te rusten. Opvallend is dan
ook het inzicht van Catenius, die vermoedt dat de vrouw die al haar
adviezen nauwgezet opvolgde binnen de kortste keren 'zenuwlijderes'
in Indië zou zijn.19
Het vrouwelijke takenpakket is volgens de handboeken omvangrijk.
Als in de loop der jaren het huishouden wat minder belangrijk wordt,
komen zoals gezegd andere plichten naar voren. De ethische beweging
vroeg bijvoorbeeld om een vrouwelijke aandacht voor de bevolking.
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Rutten houdt dit eenvoudig met haar lessen in naaien en kinderverzorging, Swaan neemt al wat meer hooi op haar vork door zich intensief
met de ontwikkeling van Javaanse adellijke dames te bemoeien en Van
Helsdingen spant met haar eisen en verwachtingen de kroon. In haar
visie is de vrouw een toegewijde echtgenote en moeder en daarnaast
vervult zij in Indië een belangrijke maatschappelijke taak die even
belangrijk lijkt te zijn als haar gezinsfuncties. Voor haar liggen 'uitgebreide arbeidsvelden' braak. 20 Zo kan zij de ruwe taal van planters
bijschaven, het zesderangs niveau van de beeldende kunsten, muziek
en bibliotheken verbeteren en vooral de oorspronkelijke inwoners helpen bij de
eerste wankele schreden [...] op den weg naar de universeele
ontwikkeling en cultuur. Laat het [dus] de Europeesche vrouw
zijn, die betere zeden, gunstiger levensomstandigheden brengt
in Indië, laat het in het kort de vrouw zijn, die er Schoonheid
brengt.'
Wat de vrouw ook doen moge, over één ding zijn vrijwel alle auteurs
het eens: zij moet al doende goedgehumeurd en goedverzorgd zijn en
elegant gekleed gaan. Al eerder zagen we het belang van 'fatsoenlijke'
Europese kleding die belangrijker was dan de zoveel geriefelijker sarong en kabaja.
Natuurlijk heeft de natuurgeneeskundige Kloppenburg veel aandacht
voor lichamelijke kanten: kamergymnastiek en kosmetische verzorging
zullen de vrouw mooi en aantrekkelijk houden. De aantrekkelijke
vrouw wrijft iedere morgen haar gezicht in met het zeepvruchtje lerak
om rimpels te voorkomen, ze is matig met voeding omdat ze niet 'indolent en vadsig' wil worden en ze moet, om niet vroegtijdig oud te lijken
door een onderkin of een kropgezwel, op één kussen slapen. 22 Voor
geneesmiddelen en kwalen verwijst mevrouw herhaaldelijk naar haar
kruidenboek, met name waar het gaat om het verkrijgen en behouden
van een weelderige haartooi en het genezen van obstipatie (castorolie!)
en menstruatiekrampen. Hiermee vergeleken zijn de verzorgingsadviezen van Catenius eenvoudig en gemakkelijk op te volgen. Met
kennelijke instemming citeert zij Jacob Cats:
Geen schoner blanket
Dan gezond en vet.23
Het zal moeilijk zijn om boeken te vinden die meer concrete beschrijvingen geven van de moeilijkheden van de Europese vrouw in Indië. Het
is overigens niet alleen deze informatie die de boeken interessant maakt.
De lezers van nu kunnen zich een beeld vormen van de toenmalige
denkbeelden over de koloniale samenleving met haar bevolkingsgroepen en precaire man/vrouw-verhoudingen.
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Koloniale maatschappij
In principe lijkt de koloniale hiërarchie eenvoudig: de Europeaan bezit
een hogere beschaving en de sterkste positie, de andere bevolkingsgroepen zijn hieraan ondergeschikt. Voor Catenius (in 1908) is dit standpunt
kennelijk zo vanzelfsprekend dat ze er verder over zwijgt; de andere
dames scharen zich met de nodige nuances achter de koloniale instelling. Daarbij is de invloed van de ethische richting duidelijk merkbaar.
Wil Kloppenburg (1913) 'ons Insulinde' verbeteren, Rutten (1923) en
Swaan (1932) wensen de bevolking van het land op te heffen naar een
hoger beschavingsniveau, de eerste vol twijfel over het resultaat, de
ander christelijk blijmoedig vol hoop. Van Helsdingen (1914) springt
er uit met een opvallende woordkeuze. Enkele keren heten de Europeanen 'overheerschers'24 en 'vreemdelingen' 25 te zijn, waardoor zij een
vraagteken lijkt te zetten bij de koloniale maatschappij. Toch verwacht
ook zij die beschavende invloed, vooral als die door de vrouw gebracht
zal worden.

Bevolkingsgroepen
Aan het begin van deze eeuw vormden de Europeanen een kleine
geïsoleerde groep die andere bevolkingsgroepen slechts als achtergrondfiguren waarnam. Geen wonder dat vage veronderstellingen over
hen konden uitgroeien tot vooroordelen. Naarmate de toenadering
groeide, werden deze langzaam vervangen door waarnemingen. In de
handboeken is deze verschuiving ten dele zichtbaar.
Catenius ziet de 'inlander' vooral als bediende, de Arabier als juwelenverkoper en de Chinees als koopman, meubelmaker of dure bediende; allen krijgen ze karikaturale eigenschappen toebedeeld. Tien
jaar later is Kloppenburg nog steeds overtuigd van de natuurlijke superioriteit van de Europeaan, maar deze dient nu de ander te verheffen
naar een hoger niveau. Vanuit deze visie kunnen de inlanders niet echt
verantwoordelijk gesteld worden voor hun gebreken. Van Helsdingen
is opvallend negatief over de inlanders, maar die visie deelt Rutten
absoluut niet. Zij vindt dat inlanders net kinderen zijn, zodat de vrouw
veel moet investeren in hun opvoeding. Net als Swaan verwacht zij dat
de vrouw taal en gebruiken van de inlanders leert kennen, zodat er
een betere verstandhouding kan ontstaan. Swaan gaat nog een stapje
verder. Het verblijf in Indië beschouwt ze als mislukt, indien men niet
minimaal één bevolkingsgroep heeft leren kennen. Omvorming naar
westers model is volstrekt uit den boze; de bevolking moet de westerse
invloed gebruiken om haar eigen identiteit te versterken.
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Verhoudingen tussen mannen en vrouwen
Met het bespreken van het probleem van de buitenechtelijke kinderen,
hebben de schrijfsters de amoureuze relaties tussen Europeanen en
Indonesiërs erkend. Catenius kan niet om het bestaan van die kinderen
heen, maar wenst nauwelijks een woord te besteden aan hun ouders.
Het heet dat de moeder terugkeert naar de kampong waardoor ze niet
in staat is voor haar kinderen te zorgen. Kloppenburg waarschuwt met
een enkel woord tegen 'afgedankte menagères', 26 Rutten meent dat
bepaalde vrouwen aan eenzame Europese mannen 'als huishoudsters
of verzorgsters de hemel verdienen' 27 en Swaan geeft een droge afstandelijke verklaring van het begrip 'Indo-Europeaan'. Van enige schroom
in deze heeft Van Helsdingen geen last. Zij beschrijft openhartig de
ellende die voortkomt uit een gemengde, al dan niet gewettigde,
verbintenis. Dat zij ook aandacht heeft voor de Europese vrouw die
met een inlander trouwt, is waarschijnlijk zeer progressief te noemen.

Tot slot
Wie alle nuances negeert, komt tot de volgende generalisaties. Mevrouw
Catenius was de eerste die een handboek schreef; haar uitgebreide
adviezen zijn gekleurd met een gevoel van koloniale superioriteit. Mevrouw Kloppenburg heeft die koloniale toon ook, zij het wat minder;
opvallend element is haar kennis van geneeskrachtige kruiden en planten. Mevrouw Rutten is rationeel en praktisch (de stem van de wetenschap?) en haar boek getuigt al van ethische opvattingen. Die nemen
bij mevrouw Swaan de vorm aan van een christelijk ethisch besef waarmee ze goed uit de voeten kan in de dagelijkse praktijk. Dat mevrouw
Van Helsdingen zo onverbloemd openhartig is in zaken van zedelijkheid, ligt eerder aan haar kordate en geen-flauwekul instelling dan aan
haar tijd.
Natuurlijk valt hier veel op af te dingen en aan toe te voegen, maar
in grote lijnen lijkt het te kloppen: de persoonlijkheid van de schrijfster
en de tijd van ontstaan van haar boek blijken de besproken 'Indische
dameshandboeken' te hebben bepaald.
Nog steeds fantaseer ik dat ik naar Indië ga; alle mogelijke problemen
die in de handboeken aan de orde worden gesteld, hebben me daar
niet van kunnen weerhouden. Het heeft juist andersom gewerkt. Tijdens
het lezen en herlezen voelde ik dat vijf vriendinnen mij terzijde stonden
tijdens mijn reis naar en het verblijf in dat prachtige land. Zij troostten
me als ik het moeilijk had, spraken me kordaat toe als ik uren in mijn
wipstoel romannetjes zat te lezen en gaven me nuttige adviezen als ik
worstelde met de vraag die mevrouw Rutten zo prangend formuleerde:
'Waaraan moet ik denken? Wat moet ik doen?'
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Noten

1 Jammer genoeg heb ik dit niet kunnen achterhalen. Wel zei een oudere
Indische dame tegen mij: `Ach, die oude hotemetoten, die dachten dat ze
't iedereen wel eens even konden zeggen.'
2 Catenius-van der Meijden 1908, Inleiding.
3 Kortenhorst-Kloppenburg 1959, 2-3 en 8-9.
4 Geciteerd naar Van Helsdingen-Schoevers 1929.
5 Rutten-Pekelharing 1923, 2.
6 Van Helsdingen-Schoevers 1914, 39.
7 Catenius-van der Meijden 1908, 73.
8 Van Helsdingen-Schoevers 1914, 6.
9 Idem, 28.
10 Idem, 33.
11 Catenius-van der Meijden 1908, 141.
12 Kloppenburg-Versteegh 1913, 114.
13 Swaan-Koopman 1932, 28.
14 Catenius-van der Meijden 1908, 263.
15 Idem, 264.
16 Idem, 136.
17 Idem, 138.
18 Van Helsdingen-Schoevers 1914, 11.
19 Catenius-van der Meijden 1908, 161.
20 Van Helsdingen-Schoevers 1914, 43.
21 Idem, 39.
22 Kloppenburg-Versteegh 1913, 19.
23 Catenius-van der Meijden 1908, 77.
24 Van Helsdingen-Schoevers 1914, 10 en 37.
25 Idem, 33.
26 Kloppenburg-Versteegh 1913, 62.
27 Rutten-Pekelharing 1923, 59.
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Vilan van de Loo studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Haar grote interesse voor de positie van de Europese vrouw
in Indië leidde tot de doctoraalscriptie: `Tobben in Indië'. Het voorgaande
artikel is op deze scriptie gebaseerd.
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De Kus van Jan Wolkers:
meer dan een kus*
PAUKI DE JONG

Inleiding
Op vrijdag 19 juni 1970 om kwart over elf stapte Jan Wolkers in het
vliegtuig, vlucht KL-833, bestemming Indonesië. Hij maakte deel uit
van een gezelschap dat dezelfde reis zou maken: volledig verzorgd en
van dag tot dag gepland door een grote touroperator. Omdat Wolkers
had deelgenomen aan de protesten tegen het regime van Soeharto, leek
het hem veiliger op een collectief visum te reizen dan alleen.
Van de reis naar Indonesië, die hij twee jaar later met zijn vrouw
Karina nog eens zou overdoen, bracht hij vierduizend dia's mee. Deze
dia's dienden hem, zoals hij zelf zegt, als 'controlemiddel' bij het schrijven van de boeken die de daaropvolgende jaren verschenen: De Walgvogel
in 1974, dat zich grotendeels in Indonesië afspeelt, en in 1977 De Kus,
een verslag van een groepsreis naar Indonesië, die twee vrienden
maken. De een, Bob, keert terug om het land te zien waar hij twintig
jaar geleden als soldaat gediend heeft, en de ander, de 'ik', die hem vergezelt.
Het verschijnen van De Kus heeft aardig wat stof doen opwaaien. De
eerste druk werd uitgebracht in een oplage van 90.000 stuks, de hoogste
oplage die een eerste druk van een Nederlandse literaire roman ooit
had gehad. Hiervan waren er al 60.000 op vooraanbieding bij de boekwinkels besteld. De Kus leek een succes, al voordat ook maar iemand
er een letter in gelezen had.
Ook was De Kus min of meer de aanleiding voor een ruzie tussen Jan
Wolkers en zijn uitgeverij Meulenhoff. Deze had zonder toestemming
van Wolkers een proefdruk gestuurd aan recensent Wim Zaal, die er
meteen een coverstory voor Elsevier van maakte, waarin hij bovendien
suggereerde Jan Wolkers persoonlijk te hebben geïnterviewd. Hiermee
had Meulenhoff de vertrouwensband ernstig geschaad. Wolkers verklaarde in een talkshow op de televisie in woeste uitlatingen aan het
adres van Meulenhoff dat hij de samenwerking beëindigde. De ontstane
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commotie zorgde voor enorm veel publiciteit al voordat het boek verscheen, en ontlokte ook daarna nog een stroom van recensies.
De Kus werd echter niet onverdeeld enthousiast ontvangen. De kritiek
richtte zich op de literaire aspecten, op de stijl waarin het boek geschreven was. Bijna alle recensenten vielen over de korte, hakkelende zinnen,
de overvloed aan details, de langdradigheid. Maarten 't Hart deed zelfs
een steekproef en kwam op een gemiddelde van 8,5 woord per zin.
Recensent Wam de Moor gaf zijn bespreking van De Kus de titel: 'De
kortademigheid van Jan Wolkers'. Ook Kees Fens kon zijn ogen niet
open houden bij de gedetailleerde beschrijvingen. In het NRC-Handelsblad schreef hij een venijnig stuk, dat hij als volgt beëindigde: 'En toen,
en toen, en vervolgens. Zo gaat het 't hele boek door. Je sukkelt vanzelf
in slaap.'
Behalve op de stijl, richtte de kritiek zich zoals gezegd op een ander
aspect, namelijk het thema dat zich niet zou ontwikkelen. Volgens de
recensenten van destijds was het hoofdmotief van De Kus de latente
homoseksuele gevoelens van een man, de 'ik'-figuur, voor zijn beste
vriend Bob. De vriend had bovendien een relatie gehad met zijn zus,
waardoor een soort driehoeksverhouding ontstond. Dit gegeven echter,
waarmee het boek wordt ingeleid, komt in de loop van het verhaal niet
tot ontwikkeling, zo luidde de kritiek.
Het is opmerkelijk dat de aandacht van de recensenten destijds zo
gefixeerd was op dit thema (De Kus werd een roman met een homomotief genoemd), en dat een ander aspect, namelijk de terugkeer naar
Indonesië van een soldaat die daar gediend heeft tijdens de politionele
acties, nauwelijks besproken werd. Opvallend is het dan, wanneer
vijftien jaar later, in 1992, het boek een heruitgave beleeft ter gelegenheid van de boekenweek met als thema Indië/Indonesië. Voor deze
heruitgave werd zelfs de omslag van De Kus aangepast: was de eerste
druk op een neutrale manier vormgegeven, namelijk een egaal roze kaft
met in lichtroze letters 'De Kus, Jan Wolkers', nu sierde opeens een
foto van een Indonesisch landschap, compleet met palmboompjes en
sawadijkjes de omslag. Bovendien kreeg de begeleidende tekst uit de
prospectus van Meulenhoff de titel: 'De Kus, Indonesië revisited'.
Het is jammer dat ik geen recensies heb kunnen vinden van deze
heruitgave. Volgens uitgeverij Meulenhoff zijn die er ook niet geweest.
Toch bewijst deze heruitgave dat er op een andere manier tegen De Kus
wordt aangekeken. Lag de nadruk in de zeventiger jaren op het thema
van de latente homoseksualiteit, vijftien jaar later wordt kennelijk het
Indonesië-aspect belangrijk.
Er heeft mijns inziens een verandering plaatsgevonden in de opvatting over waar De Kus nu eigenlijk over gaat. Het zou interessant zijn
de oorzaken van deze receptieverschuiving te onderzoeken. Het is echter
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niet mijn bedoeling een gissing te maken naar de oorzaken van deze
verschuiving in opvatting. Wel zal ik in deze bespreking van De Kus de
nadruk leggen op wat volgens mij het belangrijkste motief in het boek
is, namelijk de confrontatie van een soldaat met zijn oorlogsverleden,
weliswaar gezien door de ogen van zijn vriend, de verteller in De Kus.
Ik zal beginnen met iets te vertellen over het Indonesië-aspect in het
werk van Jan Wolkers in het algemeen. Vervolgens ga ik over tot een
bespreking van De Kus.

Fascinatie
Het is denk ik onnodig, het leven van Jan Hendrik Wolkers, geboren
te Oegstgeest op 26 oktober 1925, de revue te laten passeren. Hij heeft
het steil-calvinistische, schrale milieu van zijn jeugd zelf op heftige
manier beschreven, vooral in Terug naar Oegstgeest. Ik wil mij hier dan
ook beperken tot de bespreking van een in dit kader belangrijk thema
uit het werk van Jan Wolkers, namelijk zijn fascinatie voor en zijn preoccupatie met Indonesië.
Voor wie de verhalen en romans van Jan Wolkers heeft gelezen, valt
het op dat bepaalde personages en gebeurtenissen telkens terugkeren
en op een andere manier beschreven worden. Rondom het centrale
personage, meestal een 'ik' of een hij, treden telkens weer herkenbare
figuren op, in de rol van vader, moeder, broer, zus, geliefde of vriend.
De overeenkomsten tussen de personages en gebeurtenissen zijn vaak
opvallend groot.
Een belangrijk personage voor wat betreft het Indonesië-thema in
het werk van Jan Wolkers is de figuur van oom Hendrik. Deze oom,
die van tijd tot tijd opduikt en dan bij het gezin van de 'ik' onderdak
vindt, is in de Oost en bij de marine en het leger geweest. Hij koestert
een radicale sympathie voor land en volk daarginds. Zijn denkbeelden
hebben de 'ik' sinds diens kinderjaren gevormd wat betreft de instelling
ten opzichte van mensen in de Archipel. Vaak spreekt hij bewonderend
over de kunst van de Bataks, Dayaks en Papoea's en over de Oudjavaanse boeddhabeelden van brons:
En hij zei dat boven op die grote tempel die voor in het album
'Onze Overzeesche Gewesten' stond, de Boro Boedoer, allemaal
klokvormige stenen stoepa's stonden waar vroeger Boeddha's
in hadden gestaan. Dat de bevolking erheen ging en dat ze hun
handen door de openingen staken en die Boeddha's aanraakten
met hun vingertoppen en dan deden ze een wens. Maar dat de
Hollanders er zoveel Boeddha's uit weggesloopt hadden dat er
voor de bevolking niet zoveel overbleef. En dat ik als ik er ooit
nog eens zou komen, ik voor hem een wens zou moeten doen.
[De Walgvogel, p. 46]
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Ook de beschrijvingen van de fantastische natuur doen bij de hoofdpersoon uit De Walgvogel het verlangen ontstaan het land ooit eens met
eigen ogen te bekijken. Hij wordt hierbij aangemoedigd door oom
Hendrik, die tegen hem zegt: 'Dat ik moest proberen om, als ik volwassen was, in Indië te komen. Dat ik daar mijn hart kon ophalen.'
Een thema dat in verschillende romans van Wolkers, zoals in Terug
naar Oegstgeest, De Walgvogel en De Kus opduikt, is dat van de soldaat die
wordt uitgezonden in het kader van de bevrijding c.q. verdediging van
het voormalig Nederlands Oost-Indië. In De Walgvogel is dat de nonconformistische 'ik', die het echter ontbreekt aan de drang om zich in
te zetten voor de eer en het overzees gezag van het Koninkrijk der
Nederlanden. Hij gaat uiteindelijk toch, omdat het meisje dat hij niet
vergeten kan, Lien, als bruid van de vaandrig ook op weg is naar de
Oost. Hoewel Wolkers zelf niet in Indonesië is geweest ten tijde van
de politionele acties (1947 en 1948), is het verslag van de 'ik' uit De
Walgvogel van zijn verblijf op Java een meeslepend verhaal.
Ook in De Kus duikt dit oorlogsthema weer op, hetzij in een andere
vorm. Maar in zowel Kort Amerikaans als in De Walgvogel en De Kus wordt
dit thema vanuit een duidelijk politiek standpunt beschreven. Dat is
tegen de koloniale oorlog en sympathiserend met de vrijheidsstrijd van
de inheemse bevolking. Later zou Wolkers deelnemen aan de protesten
tegen het regime van Soeharto: zoals gezegd de reden dat hij op een
collectief visum naar Indonesië reisde.
Wolkers' fascinatie voor Indonesië is in veel romans en verhalen
terug te vinden: in de verhalen van oom Hendrik aan de 'ik' over de
Oost, de Indische familie die het gezin van de 'ik' na de oorlog huisvestte, zijn vaders winkel in koloniale waren, zijn zuster die zich verlooft
met een Indische adelborst, het Java-album van Droste 'Onze Overzeesche Gewesten' et cetera.
Ook in De Kus vinden we deze fascinatie weer terug. Ik zal nu bespreken hoe dit motief hierin tot uidrukking komt. Daarbij zal ik ook kort
aangeven hoe er zeventien jaar geleden, dus direct na het verschijnen
van De Kus, over dit boek werd gedacht.

Indonesië in zeventien dagen
De reis die Jan Wolkers in 1970 maakte, was een zeventiendaagse
georganiseerde groepsreis naar Indonesië. Zulke reizen zijn van dag tot
dag, zelfs van uur tot uur uitgestippeld, volgen allemaal globaal dezelfde
route en doen dezelfde 'toeristische attracties' aan: een vlucht via Karachi en Bangkok naar Medan, een rondreis per bus rond het Tobameer,
bezoek aan de Batakdorpen, verblijf in Jakarta, Bandung, Yogyakarta
met een bezoek aan de Borobudur, verblijf op Bali en tenslotte de
terugreis via Teheran.
Ook nu, vijftien jaar later, wijkt het programma niet veel af van dat
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uit 1970, zo blijkt uit de reisgidsen die ik heb bekeken. Zelfs de toon
en de formuleringen zi)n dezelfde: 'en maken we een kleurrijk uitstapje
naar de fruitmarkt' (De Kus, p. 64). 'Op de terugweg is de kleurrijke
fruitmarkt een welkome onderbreking' (Reisgids S O C Reizen 1991).
Wolkers gebruikt het reisschema als hoofdstukindeling voor zijn
boek. Elk hoofdstuk begint met een stukje uit het reisplan voor die
dag en beschrijft vervolgens die hele dag, van het opstaan tot het slapen
gaan. Het is een minutieus verslag, waarbij het inderdaad soms lijkt of
je een avondje dia's zit te kijken: 'Een spoorbaan door het lage land.
Rechts van ons. Erachter plukken kokospalmen. Hutjes eronder. Vlaggen halfstok. De weg naar Tandjung Priuk' (De Kus, p. 144). Ik citeer
uit De Kus, waarin het reisplan voor de zesde dag uiteengezet wordt:
Zesde dag (woensdag 24 juni 1970) - In de morgen wordt een
bustocht door de stad gemaakt. Djakarta werd in de zeventiende
eeuw op de ruïnes van de oude stad Sunda Kelapa gebouwd
door de Verenigde Oostindische Compagnie. Zij noemden de
stad Batavia. Vele gebouwen zullen ons vanwege de architectuur bekend voorkomen. We zullen een indruk krijgen van de
enorm drukke stad, die vooral boeiend zal zijn in zijn vele
contrasten. Voor de lunch, die we in het befaamde restaurant
Tjahaja Kota zullen gebruiken, brengen we een bezoek aan de
Pasar Ikan. In de middag zullen we een bezoek brengen aan
het museum. De avond is vrij voor een eigen verkenning van
de stad.
Wolkers spot soms met de toon uit de reisgids. Wanneer de hoofdpersonen uit De Kus, Bob en zijn vriend, die avond twee prostituees oppikken,
schrijft hij: 'Ik hoor Bob weer, naar me grijnzend over de schouder van
zijn meisje, het reisschema aanhalen toen hij meteen begon te omhelzen
[...]: "De avond is vrij voor een eigen verkenning van de stad." ' (De
Kus, p. 149).
In De Kus maken twee vrienden deze groepsreis naar Indonesië. Bob
heeft er gevochten tijdens de politionele acties van twintig jaar geleden.
Voor hem is de reis een terugkeerreis. De ervaringen en belevenissen
worden opgetekend door de 'ik'-figuur uit het boek, die daar overigens
niet als militair geweest is. We hebben hier dan ook te maken met wat
in de literatuur bekend staat als het Watson-perspectief: de focalisator
in De Kus is de 'ik', die de gedragingen van Bob observeert. Deze 'ik'
is tevens de verteller.
De relatie tussen de twee vrienden speelt een belangrijke rol in het
boek. Voordat ik verder ga met de bespreking van De Kus, zal ik eerst
laten zien hoe destijds de aandacht op deze relatie gevestigd werd.
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Homo- motief
De jeugdvriend van de 'ik' is een personage dat vaker in het werk van
Jan Wolkers voorkomt. Zo is daar in Terug naar Oegstgeest de figuur van
Peter Prentier en Bob Griffioen, die in De Walgvogel opduikt onder de
naam Piet Ranzijn, in De Kus simpelweg Bob geheten. Deze jeugdvrienden zijn altijd de baldadige, rokkenjagende, vuilbekkende figuren: een
geslaagder, sterker alter ego van de 'ik'.
Uit de herinneringen van de 'ik' aan zijn jeugd met Bob, blijkt hoe
de 'ik' tegen hem opkijkt. Hij heeft het uiterlijk van Paul Newman, of
Burt Lancaster in de 'Crimson Pirate', en is geobsedeerd door zijn uiterlijk: elke dag doet Bob gymnastiekoefeningen en loopt zelfs in de tropische hitte een rondje hard. In elk hotel pakt hij zijn enorme verzameling toiletartikelen uit (Body Fitness Club, Body Splash). Meteen in
de inleiding wordt de toon van de complexe relatie tussen de twee
jeugdvrienden gezet:
De Kus! het slaat weer door me heen als ik naar zijn slapende
gezicht kijk. De schaamte en verwarring. Na vijfentwintig jaar
nog. We waren allebei twintig. We hadden ons als vrijwilligers
opgegeven om in Indië tegen de jappen te gaan knokken. Ik
werd afgekeurd. De avond voor zijn vertrek namen we afscheid
van elkaar, nadat we uren lang door de regen en herfstwind
gelopen hadden alsof we elkaar nooit terug zouden zien. Het
was een tocht in vogelvlucht door onze jeugd. [...] Toen we
uitgekletst waren liepen we terug zonder verder iets te zeggen.
In het park voor zijn huis gaf ik hem een stevige hand. Ineens
trok hij me naar zich toe en omhelsde me met een klemmende
wurggreep. En toen zoende hij me op de mond. Vurig en hartstochtelijk. Zijn lippen over mijn op elkaar geperste lippen. Toen
liet hij me los, draaide zich om en liep weg. [De Kus, pp. 1, 2]
De recensenten stortten zich destijds op deze zwaar beladen kus, die
bovendien op de volgende bladzijde herhaald wordt, maar nu tussen
de 'ik' en zijn eigen zus, de vriendin van Bob. Als Bob al vertrokken
is, blijkt zij zwanger te zijn en roept de hulp in van haar broer, die een
aborteur voor haar vindt. Wanneer hij haar dit vertelt, omhelst zij hem
en ze kussen elkaar op een vergelijkbare manier als Bob tevoren de 'ik'
had gekust: erotisch geladen, verwarrend hartstochtelijk.
Deze kussen vormden in 1977 het uitgangspunt voor een analyse van
De Kus. Wim Zaal noemde het boek 'een roman met een homo-motief',
'de ontdekking van de "ik" van zijn homo-erotische component, die
iedereen heeft', schreef hij er tussen haakjes achter. Volgens Hans van
Straten ging het boek over het verleden van de 'ik', een verleden, zoals
hij schreef, 'vol van afschuwelijke herinneringen aan diep verdrongen
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homo-sexualiteit en incest'. En Godert van Colmjon schreef onder het
pseudoniem Arthur Kahn: 'Tot twee keer toe een kus als halve bekroning van latente verlangens en gevoelens, de hoofdmotieven die de
roman De Kus als een alarmerende gongslag in werking zetten.' Volgens
Ton van Deel staat de reis die de twee jeugdvrienden maken in het
teken van de kus. Hij schreef: 'De "ik" balanceert tussen twee sexen,
tussen Bob en zijn zuster [...]. De Kus is min of meer de geschiedenis
van een latente homosexualiteit.'
De aandacht concentreerde zich aldus op homoseksuele en incestueuze verhoudingen, en de kritiek richtte zich op het feit, dat dit motief
in De Kus niet verder ontwikkeld werd. Volgens Kees Fens 'lijkt de
overheersing van het gegeven voorspelbaar, maar blijft die in zeker zin
uit'. Dat het motief van de verdrongen homoseksualiteit niet helemaal
uit de verf komt, is misschien logisch omdat er een ander, mijns inziens
belangrijker motief naar voren komt. Al vrij snel na de inleiding waarin
Bob de 'ik' kust, gaat het verhaal een andere kant op.

De held van de laatste koloniale stuiptrekkingen
Het verblijf in Indonesië is voor Bob een confrontatie met zijn oorlogsverleden. En naarmate de reis vordert, worden de herinneringen hieraan
scherper, de gebeurtenissen die hij zich herinnert gruwelijker. Bij de
'ik' wekt het verblijf in Indonesië vooral herinneringen op aan Bobs
sterke verhalen uit zijn brieven en aan zijn eigen belevenissen met Bob
uit zijn jeugd. Bij Bob zelf overheersen steeds meer associaties met
zowel gruwelijke als wellustige ervaringen.
Te Lembang, boven Bandung, wil Bob 'om niet te vergeten dat ik
hier dood en verderf gezaaid heb' een foto van zichzelf naast een verkeersbord met een doodshoofd erop, dat inhalen verbiedt. Omstreeks
diezelfde tijd openbaren zich bij hem de eerste verschijnselen van een
kwaal die hem vermoedelijk fataal zal worden. Hoe dichter Bob komt
bij het deel van Indonesië waar hij als militair gediend heeft, hoe meer
hij last krijgt van zijn voeten. Zijn enkels worden dik, zijn voeten
zwellen op en worden rood, en elke dag krijgt hij meer moeite met
lopen.
Gaandeweg het verhaal wordt duidelijk 'wat hij daar uitgevreten
heeft'. Wat dat precies is, leidt uiteindelijk tot een soort climax in twee
belangrijke gebeurtenissen: de verkrachting van een Chinees meisje en
de moord op een Indonesiër. Bob vertelt:
'Je kan nooit alles van je afschudden. Er zijn dingen gebeurd
die je blijven achtervolgen. We werden een keer beschoten.
Boven Bandung was het. Dan duikje met z'n allen uit de wagens
en ga je het terrein verkennen waar dat schot vandaan kwam.
We lagen daar zo te loeren over een open veld met sawa's en
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toen rent er ineens een jongen over zo'n dijkje weg. Ik voelde
dat hij het niet gedaan kon hebben. Toch schoot ik. En niet
door zijn kop zodat hij meteen vertrokken zou zijn geweest.
Een salvo dwars door zijn pens. Pure wraak. Ik weet nog precies
hoe het was. Het licht. Zoals dat over de sawa's viel. Ze kermen
altijd om hun moeder. Als je dat hoort denk je dat we de ergste
beulen waren. Maar aan de andere kant van de weg lag een
van je kameraden met een stukgeschoten schouder of een kogel
in zijn maag te kreperen. Dat kon je niet zomaar straffeloos laten
passeren. Dan wilde je wraak nemen. Op dat hele land.' Hij
kijkt me even aan. Het zweet staat op zijn voorhoofd alsof hij
koorts heeft.
'Een jaar of wat geleden kom ik bij een benzinepomp. De knaap
die me hielp was daar ook bij geweest. Het eerste wat hij zei
toen hij me herkende was: Waarom moest je nou die jongen
kapotschieten. Alsof het gisteren was geweest.' [De Kus, pp.
230, 2311
Overigens wordt eenzelfde gebeurtenis ook in De Walgvogel beschreven.
Alleen daar laat de 'ik' de Indonesiër lopen, die vervolgens Piet Ranzijn
doodschiet. Een andere soldaat schiet dan de Indonesiër in zijn buik.
Na het vertellen van dit verhaal gaat het bergafwaarts met Bob. De
vrolijke versierder verandert in een sombere oude man. In het begin
van de reis zegt hij nog: 'Toen ik hier in Indië zat dacht ik, als ik daar
nog eens kon komen [...]. Mijn enige gedachte nu is, zullen er mooie
Javaanse meiden te versieren zijn.' Maar deze gedachte laat hij los
naarmate de reis vordert. Hij moet wel, want de dokter uit het gezelschap
constateert jicht en de pillen die hij hem geeft, maken hem impotent.
Hoe dichter ze komen bij het punt waar Bob gediend heeft, hoe verder
hij letterlijk teruggaat in het verleden, hoe slechter het fysiek met hem
gaat. Voor deze Paul Newman, die zichzelf zo nauwlettend jong houdt,
is zijn ziekte moeilijk te accepteren en ook geestelijk is hij er niet al te
best aan toe. Hij wordt zo somber, dat het ook de andere leden van het
reisgezelschap opvalt. Eerst kan hij zich nog uit de voeten maken met
een stok, maar later belandt hij in een rolstoel en moet zijn vriend hem
de trappen van de Borobudur opdragen. Wanneer de jicht zo erg wordt,
dat hij ook zijn armen niet meer kan gebruiken, is de aftakeling compleet, en daarmee ook de vernedering. Want nu is hij voor de meest
intieme handelingen afhankelijk van zijn vriend.
Tijdens de reis van Bandung naar Yogyakarta stort hij totaal in. Dit
is geen willekeurig gekozen tijdstip, want eerder in het boek heeft de
'ik' verteld wat daar gebeurd is, twintig jaar geleden. Het is het verhaal
van de machteloze wraakactie van Bob: na de souvereiniteitsoverdracht
is Bob er in z'n eentje met een stengun en een paar flessen jenever in
een tank vandoor gegaan. Als een soort Rambo schoot hij onderweg
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op alle posten van de TNI die hij tegenkwam en eindigde zijn tocht in
de tuin van het paleis van de gouverneur-generaal. 'Daar vond de politie
hem naast zijn lege jeneverflessen. Drie maanden zwaar arrest. Maar
hij was de held van de laatste koloniale stuiptrekkingen' (De Kus, p. 74).
Voor Bob is de reis naar Indonesië een reis naar zijn oorlogsverleden.
Naar mijn idee overschaduwt dit gegeven het thema van de latente
homoseksualiteit, waarop bij het verschijnen van De Kus zo sterk de
nadruk gelegd werd. De structuur van De Kus is ook meer op het oorlogsthema gebaseerd, want de herinneringen van Bob aan de oorlog lopen
parallel met zijn fysieke aftakeling. Hoe dichter Bob de plaats nadert
waar hij als soldaat heeft gediend, hoe verder hij in zijn verleden duikt.
En naarmate er meer herinneringen bovenkomen, gaat het lichamelijk
slechter en slechter met hem. Zelf zegt Bob: 'Het lijkt godverdomme
wel of dat vervloekte land wraak op me neemt.' De beklemmende
werking die het verhaal heeft, wordt dan ook niet zozeer veroorzaakt
door de relatie tussen de twee mannen, alswel door de herinneringen
van Bob en de beschrijving van de aftakeling van een supervitaal mens.

Massatoerisme
Op dit punt wil ik nog op een ander belangrijk motief uit De Kus wijzen,
waaraan destijds in de recensies geen aandacht werd besteed. Dat is
de beschrijving van niet alleen de aftakeling van Bob, maar ook van
het land. Overal in De Kus worden voorbeelden gegeven van de schrijnende armoede van de bevolking, die in schril contrast staat met de
rijkdom van de vele toeristen. Als de 'ik' en Bob in het hotel champagne
bestellen, zien ze een bediende met een verroeste koeler uit het tuinhuis
komen. Een half uur later wordt de champagne, in een blinkend gepoetste koeler, opgediend. Overal wemelt het van de bedelaars. Overigens is het opvallend dat Bob de meeste compassie heeft van het reisgezelschap. Een mismaakt meisje geeft hij duizend rupiah, de bedelaars
op de Borobudur krijgen allemaal vijfhonderd rupiah en zijn bloemetjesoverhemd geeft hij weg aan de bediende. Alsof hij wat goed te
maken heeft.
Ook laat Wolkers zien wat de effecten zijn van het massatoerisme op
een land. De resten van het verleden, de traditionele dansen en zelfs
het landschap zijn verworden tot toeristische attracties, en worden als
zodanig aangeprezen: 'Your happiness doubles, every time you see the
Borobudur!' (De Kus, p. 257). Het is bijna genant om te lezen hoe de
leden van het reisgezelschap een nacht doorbrengen bij de Indonesische
bevolking, dat in de reisgidsen wordt aangeprezen als 'een leuk verblijf
tussen de bevolking en een goede gelegenheid kennis te maken met
de Javaanse leefwijze' (SOC Reizen, '91). Uit De Kus: 'zijn vrouw [had]
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in hun uitgewoonde huis een tafeltje met souvenirs ingericht om er
wat bij te verdienen' (p. 259).
In de recensies over De Kus werd Wolkers vaak verweten dat hij de
rest van het gezelschap oppervlakkig en karikaturaal heeft afgeschilderd. Maar Wolkers gebruikt de leden van het reisgezelschap om de
weinig respectvolle houding van de toeristen ten opzichte van het land
af te schilderen. Bovendien laten ze allen een ander gezichtspunt zien.
Zo is er ene meneer Hoekstra, die telkens zijn humeur laat bederven
door het ontbijt dat volgens hem te karig is, en de hele reis door niets
anders doet dan kankeren over het eten. ' "Als je die bloemenslingers
opruimt, blijft er maar een verdomd karige maaltijd over", zegt meneer
Hoekstra tegen zijn vrouw.' Een ander° lid van het gezelschap, de ascetische meneer De Reuver, wijst hem terecht: 'Geloof maar dat ze in de
keuken met spanning staan te wachten of we wat overlaten.' Het is
dezelfde meneer Hoekstra die weinig respect heeft voor de bevolking.
Uit De Kus: 'Dan gaat iedereen fotograferen. Inlander bezig met aftappen
van rubber. Tussen al dat geklik en gespring blijft hij lijdzaam staan.
Als meneer Hoekstra hem met lompe gebaren prest om met dat mesje
nog wat in die groef te gaan staan peuren, zegt meneer De Reuver bits:
"U mag hem wel bekloppen hoor. Dat deden ze honderd jaar geleden
op de slavenmarkten in Amerika ook." '
Zo zou ik nog talloze voorbeelden en citaten kunnen opnoemen van
de manier waarop Wolkers eigenlijk zijn liefde voor het land uitspreekt,
maar tegelijkertijd zijn teleurstelling over wat hij er aantreft: de reclameborden in het landschap, de vervuiling veroorzaakt door de stroom
toeristen, de armoede van de bevolking. Zijn afschuw van het idee dat
je als toerist een land met eeuwenoude gebruiken en tradities in een
rondreis van amper drie weken zou kunnen leren kennen. De
Disneylandachtige benadering van de touroperators, die de traditionele
gebruiken hebben laten verworden tot toeristische attracties. Kortom,
de gevolgen die het massatoerisme op een land kunnen hebben. En
dat geldt natuurlijk niet alleen voor een land als Indonesië.

Slot
Uitgangspunt voor deze bespreking van De Kus was de heruitgave ter
gelegenheid van de boekenweek 1992, die qua vormgeving zo verschilde van de eerste uitgave, en het vermoeden dat er na vijftien jaar
misschien anders tegen De Kus werd aangekeken. Bij het lezen van de
recensies die bij de eerste druk verschenen, was de nadruk die de
recensenten op het thema van de latente homoseksualiteit legden, opvallend groot. In ieder geval werd aan het Indonesië-aspect minder
aandacht besteed.
Hoe dan ook, de reacties op De Kus waren niet onverdeeld positief.
Sommige recensenten konden zich slechts met moeite door de dikke
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pil heenworstelen, en ervoeren de telegramstijl waarin het boek was
geschreven als lastig leesbaar. Eerlijk gezegd was dat ook mijn ervaring
toen ik jaren geleden het boek voor het eerst las.
Later las ik De Kus nog eens, maar nu op een andere manier: als een
verslag van een reis naar Indonesië, waarin de confrontatie van een
soldaat met zijn verleden centraal staat. Ik vroeg mij af of ook anderen
De Kus als zodanig ervaren hadden, en of er misschien een verschuiving
in de opvattingen over het boek had plaatsgevonden. De kaft van de
heruitgave, met de palmboompjes, deed vermoeden van wel, maar in
de tekst op de achterflap staat zo'n grove fout dat ik me afvraag of die
schrijver van de tekst het boek wel gelezen heeft. Er staat namelijk: 'In
de roman De Kus maakt de hoofdpersoon met zijn oude vriend een reis
door Indonesië. Zij zijn er eerder geweest, tijdens de politionele acties,
en aan die ervaring hebben zij beiden een grote liefde voor landschap,
cultuur en mensen overgehouden.'
In ieder geval bleef, ondanks de heruitgave ter gelegenheid van de
boekenweek, het Indonesië-aspect van De Kus niet besproken. Dat Indonesië-aspect heeft dan vooral betrekking op de koloniale oorlog, waartegen Wolkers een duidelijk standpunt inneemt. Hij beschrijft het vreselijke dilemma waarin de soldaten verkeerden toen ze in plaats van
tegen de Japanners opeens tegen de inheemse bevolking moesten vechten.
In De Kus worden de herinneringen aan de verschrikkingen van de
oorlog een voormalig soldaat na vijfentwintig jaar fataal. Eigenlijk laat
Wolkers het zinloze van de oorlog, van iedere oorlog zien, wanneer
elke actie weer een wraakactie is op een wraakactie. Hij laat Bob de
wanhoop van de soldaten uitspreken: 'dat de soldaten zich verraden
en verkocht voelden toen ze die oorlog moesten stoppen die het leven
van zoveel van hun kameraden had gekost' (De Kus, p. 73). En hij neemt
geen blad voor de mond waar het de misdragingen van het leger betreft,
die in elke oorlog onvermijdelijk schijnen te zijn. Behalve de gruwelen
van de oorlog beschrijft Wolkers de staat waarin het land verkeert en
de gevolgen die het toerisme voor een land heeft gehad. In De Kus gaat
het om meer dan een kus.

Pauki de Jong studeert Culturele Studies, basisvak Nederlands, aan de Universiteit van Amsterdam.
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Noot
* Dit artikel is geschreven n.a.v. het college van dr. A.N. Paasman: 'Reizen
naar de Oost'.
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'Een geestelijke vade r
Pramoedya Ananta Toer en Multatuli*
LIESBETH DOLK

Tuli betekent in het Indonesisch `doof'. Toen Pramoedya Ananta Toer
(1925) in de vijfde klas van de lagere school voor het eerst over `het
verhaal van Multatuli' hoorde (dat moet zo rond 1939 geweest zijn Pramoedya bleef een paar keer zitten),' kon hij als veertien-vijftienjarige
jongen die naam zo goed onthouden, schreef hij later, juist omdat er
het Indonesische woord tuli in zat. 2 Allesbehalve doof zijn Pramoedya
en zijn tijdgenoten geweest voor de strekking die dat `verhaal van
Multatuli' - we hebben het hier natuurlijk over de Max Havelaar - voor
Indonesië kon hebben.' Hier wil ik mij kort bezighouden met de vraag
welke affiniteit Pramoedya in zijn ontwikkeling als schrijver door de
tijd heen heeft gevoeld en nog voelt met deze negentiende-eeuwse
schrijver Multatuli.
Pramoedya groeide op in een links-nationalistisch gezin, waar een
non-coöperatieve houding heerste ten opzichte van het koloniale gezag.
De figuur van Multatuli wekte bij de jonge Pramoedya daarom vooralsnog vooral verbazing op: een Hollander die zich inzette om de noden
van het Javaanse volk te verzachten en te verbeteren, en die ten slotte
zelf van die pogingen de dupe werd? Dat was een heel ander beeld
dan het vijandbeeld van de gehate en angstaanjagende Nederlander dat
Pramoedya van huis uit had meegekregen.

Multatuli: anti-koloniaal
Multatuli is tot op de dag van vandaag een poly-interpretabel mens en
schrijver. Zelf had Multatuli met zijn in 1860 verschenen roman Max
Havelaar zoals bekend twee doeleinden voor ogen: verbetering van het
lot van de Javanen in het koloniale Nederlands-Indië, en eerherstel
voor zichzelf. De Indonesische leerlingen die voor de oorlog in Indië
een westerse opleiding konden volgen en die Max Havelaar op hun
leeslijst kregen, kon dat pleidooi voor persoonlijk eerherstel niet zoveel
schelen. Multatuli's pleidooi voor verbetering van het lot der Javanen
daarentegen ging er bij hen in als koek. De nationalistische schrijfster
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Soewarsih Djojopoespito, die in Surabaya de Europese Kweekschool
doorliep en daar Max Havelaar las, laat in haar roman Buiten het gareel
een van de hoofdpersonen over de Nederlandse literatuur zeggen:
'Eigenlijk vind ik de Hollandse literatuur vervelend. [...] Er gaat zo
weinig om in dat land; alles is traag en zwaar en degelijk en saai.
Behalve Multatuli; trouwens, die hééft wat te zeggen.'4
De roman had de jonge Indonesiërs zeker 'iets te zeggen'. Pramoedya
zelf zou later opmerken, dat Multatuli de stuwkracht is geweest in de
bewustwording van de Indonesische intellectuelen en dat zijn constructieve invloed een rol heeft gespeeld bij het overdragen van de fakkel
aan de nationalisten van het eerste uur.' Multatuli's beschrijving van
Indië als 'de gordel van smaragd die zich slingert om de evenaar' symboliseerde voor de nationalisten de Indonesische eenheidsgedachte. In de
actualiteit van de koloniale overheersing waren het daarnaast vooral
drie stukken uit de roman die hen bijzonder aanspraken: het verhaal
van 'Saidjah en Adinda', 'de Toespraak tot de Hoofden van Lebak' en
het beroemde slot van de roman — de beschuldiging aan het adres van
Koning Willem III, dat in Indië in 's konings naam 'meer dan dertig
miljoen onderdanen werden uitgezogen en mishandeld'. Deze stukken
konden bovendien in de vooroorlogse geschriften en redevoeringen
(nationalisten als Tjipto Mangoenkoesoemo en Soewardi Soerjaningrat
haalden Multatuli graag aan in hun politieke toespraken 6) uitstekend
gebruikt worden om anti-koloniale en nationalistische gevoelens te
uiten en zo de geest van verzet te wekken. Multatuli was daarmee
geworden tot iets veel groters dan hij zelf ooit had bedoeld: een politiek
strijder met de pen, een volksheld, een symbool van nationalistische
en anti-koloniale denkbeelden. Het belang voor de Indonesische nationalisten van voor de oorlog lag dus vooral in de politieke betekenis
die aan de roman gehecht kon worden. Het feit dat Multatuli in zijn
Max Havelaar het koloniale beleid in Indië afwees, en niet de koloniale
aanwezigheid, werd daarbij bewust of onbewust over het hoofd gezien.
Nadat Indonesië in 1950 door Nederland als onafhankelijke staat was
erkend, werd Multatuli als symbool van anti-koloniale denkbeelden
voor Indonesië minder toepasselijk. Toch is er ook na 1950 in Indonesische tijdschriften en kranten nog geregeld over Multatuli geschreven'
en werd hij op de Indonesische radio en op speciale Multatuli-avonden
meerdere keren herdacht. Ook in de Indonesische geschiedenisboekjes
uit die periode worden Multatuli en zijn Max Havelaar steevast genoemd.8
Welke betekenis had Multatuli voor Pramoedya nog na de onafhankelijkheid? Teeuw beschrijft in zijn boek uitgebreid Pramoedya's ideologische ontwikkeling en noemt daarbij enkele buitenlandse voorbeelden
die Pramoedya in dit opzicht hebben geïnspireerd. Multatuli staat daar
niet bij. Hij wordt in Teeuws boek ook slechts terzijde genoemd. Dat
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is opvallend, omdat Pramoedya zelf in interviews, artikelen en ook in
zijn tetralogie' regelmatig naar Multatuli heeft verwezen en hem daarin
een 'geestelijke vader' heeft genoemd.'° In hoeverre Pramoedya in zijn
romans en verhalen ook op structuur-analytisch niveau door Multatuli
beïnvloed is, zou een aparte studie waard zijn. Ik beperk me tot een
schets van Pramoedya's ideeën ten aanzien van Multatuli zoals die
onder andere in enkele naoorlogse artikelen van zijn hand zijn vastgelegd.
Aanvankelijk kunnen we, schrijft Teeuw, Pramoedya's ideologische
ontwikkeling plaatsen in de stroming van het 'universeel humanisme'
in de betekenis die de Indonesische schrijvers van de generatie van '45
- de Angkatan '45 - daaraan hechtten, met hun idealen van menselijkheid en menselijke waardigheid. Later, vooral na een bezoek aan China,
neemt Pramoedya meer en meer afstand van dit 'universeel humanisme',
dat hem te vaag en te abstract geworden is, te zeer geïsoleerd ook van
de sociale ontwikkelingen, en dat nu door hem veroordeeld wordt als
zijnde 'bourgeois-humanisme'. In zijn journalistieke werk komt de nadruk te liggen op 'proletarisch' humanisme, op de sociale georiënteerdheid van de schrijver, die met zijn pen moet strijden tegen sociaal
onrecht, onderdrukking van het volk en machtsmisbruik, een opvatting
die aansloot bij de socialistische uitgangspunten ('Kunst in dienst van
het volk') van de in 1950 opgerichte Lembaga Kebudayaan Rakyat
(LEKRA), het Instituut voor Volkscultuur. LEKRA onderhield nauwe
banden met de Indonesische Kommunistische Partij. Pramoedya wordt
in 1959 gekozen in het hoofdbestuur van dit culturele instituut.

Multatuli: 'proletarisch humanist' en 'socialistisch realist'
De schrijver die in zijn creatief werk de strijd aanbindt tegen sociaal
onrecht, tegen onderdrukking van het volk en machtsmisbruik: in die
context is het niet verwonderlijk dat LEKRA-schrijvers in het algemeen
affiniteit voelden met de 'proletarisch humanist' en 'socialistisch realist'
die zij in Multatuli zagen. Zijn volharding in het zoeken naar de waarheid was een lichtend voorbeeld voor allen.
Van die affiniteit met Multatuli en zijn Max Havelaar vinden we bij
Pramoedya en andere schrijvers binnen de LEKRA-beweging ettelijke
concrete voorbeelden. Zo bewerkte LEKRA-schrijver Bakri Siregar
(overigens al in 1954) 'Saidjah en Adinda' in het Indonesisch tot toneelstuk." In 1960 herdenkt LEKRA de 140ste geboortedag van Multatuli
met lezingen van Rivai Apin, Sitor Situmorang en Pramoedya. 12 Zaman
Baru (Nieuwe Tijd), het orgaan van dit instituut, en ook de met LEKRA
gelieerde krant Bintang Timur (Ster van het Oosten) publiceren eind
jaren 50, begin jaren 60 regelmatig artikelen over Multatuli alsmede
vertalingen van Multatuli's geschriften. Daar zitten ook enkele hoofd97
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stukken uit de Max Havelaar bij. 13 Die hoofdstukken zouden wel eens
van de hand van Pramoedya kunnen zijn. In een interview heeft hij
immers eens gezegd dat hij ooit aan de vertaling van deze roman is
begonnen, maar dat 'de zaak doorkruist is door de gebeurtenissen van
1965'. 14 In diezelfde periode wordt er ter ere van de Nederlandse schrijver, onder anderen door Pramoedya, een Komisi Multatuli in het leven
geroepen 15 en is Pramoedya tevens een van de oprichters van de Akademi
Sastra dan Bahasa 'Multatuli' (Literaire Akademie 'Multatuli'), die door
LEKRA gesponsord wordt. In 1964 wordt door deze Akademie een
Indonesische literatuurgeschiedenis uitgegeven. Multatuli krijgt hierin
niets minder dan een ereplaats. In het hoofdstuk dat gaat over het begin
van de Moderne Indonesische Literatuur, wordt Multatuli als sociaalkritisch schrijver en zijn Max Havelaar als sociaal-kritische roman nota
bene als eerste genoemd. 16 LEKRA, zou men kunnen stellen, had de
Nederlander Multatuli geclaimd als cultureel bezit.
Pramoedya, inmiddels redacteur geworden van Lentera (Lantaarn),
het cultureel supplement van Bintang Timur, houdt in 1962 in elf opeenvolgende afleveringen in deze krant een lange lofrede op Multatuli en
Max Havelaar, als lichtende voorbeelden van respectievelijk de 'militante
humanist' en de anti-imperialistische," socialistische roman. Het is een
niet onbelangrijk document, omdat het de meest uitgebreide uiteenzetting van Pramoedya's ideeën ten aanzien van Multatuli is die ik tot nu
toe heb kunnen achterhalen.' 8 Multatuli, zegt Pramoedya daarin, was
een groot schrijver die vanaf het begin een rol heeft gespeeld in de
nationalistische vrijheidsbeweging. Daarom moet iedere Indonesische
politicus Multatuli lezen. Een politicus die Multatuli niet kent, is een
politicus die geen aandacht heeft voor de problemen van zijn eigen
volk. Dat is geen politicus, zegt Pramoedya, dat is een poli-tikus. 19 Het
fundamentele belang van Multatuli voor de Indonesische geschiedenis
ligt voor Pramoedya in het feit, dat de schrijver met zijn roman laat
zien hoezeer er in de tijd van Multatuli al sprake was van een 'duivelse'
samenwerking tussen het Nederlandse kolonialisme en het inheemse
feodalisme. Het antifeodale element dat daarmee in het boek gelegd
wordt, is een aspect dat Pramoedya, voor wie de priyayi-cultuur met
haar sociale ongelijkheid al vroeg had afgedaan, sterk aanspreekt.
De artikelenreeks is minstens zo interessant omdat daarin tevens de
aanval op Rob Nieuwenhuys, in 1952 vertrokken naar Nederland, wordt
geopend. Het 'tempo-dulu-complex' van Nieuwenhuys, zoals Pramoedya
dat hier noemt, komt tot uiting in diens opvattingen over Multatuli's
'vermeende' gebrek aan kennis van het 'tactische' koloniale overheidsbeleid in de zaak-Lebak, door Nieuwenhuys voor het eerst geventileerd
in de oerversie van De Mythe van Lebak uit 1957.° Ook de conservatieve
poli-tikos Hendrik Colijn, die nog op Lombok en in Atjeh gevochten
had, krijgt van Pramoedya postuum een veeg uit de pan en wordt
afgeschilderd als de vleesgeworden Droogstoppel.
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Ten slotte zijn de artikelen belangrijk omdat zij ons een idee geven
welke Nederlandse literatuur Pramoedya - naast het essay van Nieuwenhuys - over het onderwerp Multatuli geraadpleegd heeft.

Multatuli: actueel
Voor Pramoedya had Multatuli betekenis als anti-kolonialist, 'proletarisch humanist' en 'socialistisch-realist', en kon de Max Havelaar beschouwd worden als een anti-imperialistisch en anti-feodaal boek. Dit
anti-feodale element in Max Havelaar brengt ons ten slotte bij het laatste
etiket dat ik Pramoedya hier op Multatuli laat plakken. Ik doel daarmee
op de actualiteit van schrijver en roman in het Indonesië van nu. Max
Havelaar werd in 1972 door H.B. Jassin in het Indonesisch vertaald, de
film werd in 1987, Multatuli's honderdste sterfjaar, voor het eerst in
Indonesië vertoond. Aanzienlijk meer Indonesiërs dan voorheen konden op die manier kennis nemen van de inhoud van Max Havelaar.
'Wat in Lebak is gebeurd, gebeurt nog elke dag', zegt Pramoedya in
1987. 21 Hijzelf en velen met hem onderkennen daarmee de politieke
lading die het boek ook nu nog in Indonesië heeft: een vergelijking
tussen de koloniale verhoudingen toen en de machtsverhoudingen in
het hedendaagse Indonesië ligt, zo lijkt het, immers voor de hand.
Multatuli, kunnen we aan de hand van deze korte schets concluderen,
is 'zo niet van alle, dan toch van vele tijden'. 22 Pramoedya's ideologische
ontwikkeling van 'universeel' humanisme naar 'socialistisch realisme'
is, zo lezen we bij Teeuw, uiteindelijk toch weer teruggekeerd naar
wat ditmaal 'individueel' humanisme zou kunnen heten: doen wat je
als individu, als schrijver, denkt dat goed is, strijden tegen alles wat
je onrechtvaardig en onmenselijk vindt. Pramoedya is in Indonesië
monddood gemaakt en al meer dan vijfentwintig jaar rechteloos en
onvrij. In de 'individuele humanist' Multatuli met zijn overtuiging dat
'de roeping van de mens is, mens te zijn', zal Pramoedya zich andermaal
volledig kunnen vinden.
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Noten
* Herziene versie van een korte lezing ter gelegenheid van de boekpresentatie
Pramoedya Ananta Toer, de verbeelding van Indonesië, door A. Teeuw. Leiden,
26 november 1993.
1 Gegevens over leven en werk van Pramoedya zijn, tenzij anders vermeld,
afkomstig uit Teeuw 1993.
2 Pramoedya Ananta Toer, 'De kinderdief in een rode auto', Eindhovens Dagblad, Boekenweekbijlage, 10-3-1992.
3 Elders heb ik uitgebreid beschreven welke betekenis Multatuli en zijn
Max Havelaar heeft gehad voor de westers opgeleide Indonesische intellectuelen in de periode 1900-1942 (Dolk 1993: 23-67).
4 Soewarsih Djojopoespito 1986: 148.
5 Boef en Snoek 1992: 60; Pramoedya Ananta Toer 1986a: 53.
6 Fasseur 1987: 15.
7 Voor een overzicht van artikelen over Multatuli in Indonesische kranten
en tijdschriften na 1945 zie Dolk 1993: 186-187.
8 Resink 1960.
9 Zie bijvoorbeeld Pramoedya Ananta Toer 1983: 143-145, 215; 1985: 102,
108, 234-235; 1986b: 25, 32, 146, 208-209; 1988: 143, 206.
10 Pramoedya Ananta Toer 1985: 235.
11 Multatuli: 'Saidjah dan Adinda'. Lakon 3 babak saduran Bakri Siregar.
Medan: Sasterawan, 1954.
12 Manifesto 1960: 15.
13 Multatuli: Max Havelaar (1), Lentera (Cultureel Supplement van Bintang
Timur), 30-8-1964; Multatuli: Max Havelaar (2), idem, 6-9-1964; Multatuli:
Max Havelaar (3), idem, 13-9-1964. Met dank aan Paul Tickell.
14 Meulen 1987: 13.
15 Pramoedya Ananta Toer, 'Multatuli', Bintang Timur 2-3-1962, p. III.
16 Prof. Bakri Siregar: Sedjarah Sastera Indonesia Modern. Djilid 1. Akademi
Sastera dan Bahasa 'Multatuli', 1964, pp. 17-20.
17 Nederland en Indonesië zaten in 1962 nog midden in de politieke strijd
om Nieuw Guinea.
18 Pramoedya Ananta Toer, 'Multatuli. Minnebrieven: Tugas manusia adalah
mendjadi manusia', Bintang Timur, Pebruari-Maret 1962. Zie ook Dolk 1993:
187.
19 tikus = muis, rat.
20 In dat jaar werd deze eerste versie van De Mythe van Lebak door het MultatuliGenootschap bekroond als beste essay.
21 Rooyen 1987.
22 Resink 1960: 415-416.
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Van hoer tot heldin
Het nyai- motief in enkele romans van
Pramoedya Ananta Toer en P.A. Daum*
GERARD TERMORSHUIZEN

Inleiding
Het leven en werk van de journalist Tirto Adhi Soerjo (geëerd als 'de
vader van de Indonesische journalistiek') vormden voor Pramoedya
Ananta Toer een belangrijke bron van inspiratie) bij het schrijven
- tijdens zijn gevangenschap op Buru - van zijn monumentale Karya
Buru.2
Minke, zoon van een hooggeplaatste priyayi, is de hoofdfiguur in deze
vierdelige historische roman. Zoals zijn alter ego Tirto komt hij aan het
eind van de vorige eeuw tot fysieke en geestelijke volwassenheid, een
proces dat we beschreven vinden in de eerste twee delen, Bumi manusia
(Aarde der mensen 3 ) en Anak semua bangsa (Kind van alle volken 4). In het
daaropvolgende, zich in het begin van onze eeuw afspelende, tweetal
Jejak langkah (Voetsporen') en Rumah kaca (Glazen huisti) volgen we hem
als een nationalist van het eerste uur, die zich door middel van zijn
pen in dienst stelt van de gerechtigheid en van de bevrijding van zijn
volk. Het is zijn keuze, meer nog: een hem door bittere ervaringen
opgelegde opdracht.

Nyai Ontosoroh
Door de pijn heen wordt in Minke een nieuwe mens geboren, een
Indonesiër. Het is nyai Ontosoroh, die in dat proces van bewustwording
een cruciale rol speelt. We vinden het beschreven in Aarde der mensen,
waarin zij naast Minke het belangrijkste personage is. Als enige Javaan
te midden van Europese klasgenoten bezoekt Minke de H.B.S. in Surabaya. Op de dag dat de door hem zo vurig bewonderde Wilhelmina tot
koningin wordt gekroond en zij als het ware onbereikbaar voor hem
wordt, ontmoet hij zijn eigen koningin: Annelies, dochter van de Nederlander Mellema en diens Javaanse nyai, Ontosoroh. Deze Ontosoroh is
als veertienjarig meisje door haar vader verkocht aan Mellema. Zij heeft
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het redelijk getroffen 'met haar toeair die haar, intelligent en zich openstellend voor het nieuwe, alle kansen geeft zich te ontwikkelen in
westerse zin. Daartoe opgeleid en gestimuleerd door Mellema, drijft zij
ten slotte samen met haar dochter Annelies een groot boerenbedrijf in
de buurt van Surabaya. Haar toch al wankel vertrouwen in de Nederlanders en hun waarden stort ineen, wanneer Mellema's in Holland opgegroeide zoon Maurits — in het boek de verpersoonlijking van het kwaad
van het kolonialisme — in Jndië terechtkomt en zijn vader in het bijzijn
van Ontosoroh confronteert met diens in zijn ogen schandalige leven:
'U hebt rasbederf gepleegd, u hebt een misdaad begaan! U hebt christelijk Europees bloed vermengd met het bloed van een heidense inlander,
een bruine. Een onvergeeflijke zonde.''
Door deze ontmoeting komt Mellema in een crisis terecht en raakt
aan lager wal. Minke wordt bij dit alles diep betrokken. Het zijn vooral
Ontosorohs levenservaringen, haar dwingende persoonlijkheid en
geestkracht die hem geleidelijk de ogen openen voor de ware verhoudingen in de wereld om hem heen. Samen met haar en Annelies, met
wie hij trouwt, leeft hij op de boerderij, als op een eiland. Die betrekkelijke veiligheid wordt hun ontnomen, wanneer Mellema overlijdt en
diens tot voogd van Annelies benoemde zoon er via een rechtsgeding
in slaagt het meisje naar Nederland te doen vervoeren, om daarna des
te gemakkelijker de hand te kunnen leggen op zijn en zijn moeders
wettig erfdeel. Zo verliest Ontosoroh haar dochter — als nyai heeft zij
immers geen rechten — en Minke zijn vrouw — hun islamitische huwelijk
is volgens de Nederlandse wet ongeldig. En Annelies vertrekt 'naar het
land waar koningin Wilhelmina op de troon zat', 8 waar zij spoedig
sterft. 'Wij moeten ons tot de mensen richten. God staat niet aan de
kant van de verliezers', 9 zegt Ontosoroh tegen Minke, wanneer het
bericht van haar dood hen bereikt.

De nyai in de kolonie
Juist gezien vanuit haar positie als nyai is Ontosoroh een uiterst intrigerend personage in Aarde der mensen. Door haar omgeving wordt zij bewonderd en gerespecteerd om haar kennis en vaardigheden, en de dank
zij deze gaven verkregen maatschappelijke status. Voor Minke betekent
zij nog oneindig veel meer. Zij is zijn voorbeeld, zijn leidsvrouw aan
het begin van zijn levenspad. Door haar ontwikkeling en mondigheid,
zo realiseert hij zich bij herhaling, is zij onvergelijkbaar met wie van
haar talloze lotgenoten dan ook.
Wat was een gewone nyai immers waard? Ontosoroh geeft zelf het
antwoord: 'Ze is niet meer dan een slavin met als enige plicht het
tevredenstellen van haar heer. In alle opzichten! Maar ze moet er ook
altijd op bedacht zijn dat haar heer genoeg van haar kan krijgen. Als
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ze iets verkeerd doet kan ze weggejaagd worden met al haar kinderen,
haar eigen kinderen, op wie de inlanders neerzien omdat ze niet uit
een wettig huwelijk zijn geboren."°
Wie enigszins thuis is in de Nederlandstalige letterkunde over Nederlands-Indië herkent dit door haar geschetste beeld onmiddellijk. In die
koloniale literatuur is de nyai immers een vertrouwd motief dat verwijst
naar een maar al te vertrouwde werkelijkheid. Wat voor omvang het
concubinaat aan het eind van de negentiende eeuw had, wordt duidelijk
wanneer we weten dat er in 1880 op elke 1000 Europese mannen 471
Europese vrouwen in Indië woonden, een aantal dat aan het eind van
de eeuw was toegenomen tot omstreeks 600." Bij zo'n enorm mannenoverschot laat het zich begrijpen, dat de niet-echtelijke verbintenis van
een Europeaan met een 'vrouw van het land' meer regel dan uitzondering was. Voor het oog van de wereld leidde zij een verborgen bestaan
(de voorgalerij bijvoorbeeld was voor haar verboden terrein) en in
Europees gezelschap, behalve natuurlijk in de kring van 'jongelui onder
elkaar', werd het onderwerp bij voorkeur gemeden. Zeker als daar
dames bij waren: het was immers voor haar een hoogst onfatsoenlijke
aangelegenheid! Wel of niet erkend moesten de uit het concubinaat
geboren kinderen hun weg maar zien te vinden in het leven. Niet
minder onzeker was de toekomst voor de nyai: op elk moment en om
wat voor reden dan ook kon zij worden verlaten, overgedaan aan een
ander of, zoals P.A. Daum het in een van zijn romans uitdrukte, weggestuurd als 'een voetveeg, als 'n stuk gereedschap na gemaakt gebruik'.12

De nyai in de koloniale bellettrie
Zoals hierboven werd opgemerkt is de nyai een veelvuldig voorkomend
motief — soms zelfs hoofdthema — in de Nederlandse koloniale bellettrie.
Dat is niet minder het geval in de aan het eind van de negentiende
eeuw opkomende moderne Maleise letterkunde. Nyai- verhalen spelen
in de vroegste periode van die in het laag-Maleis geschreven en zich
aan de onderkant van de literaire hiërarchie ophoudende bellettrie een
in het oog vallende rol. Het is zelfs een nyai- verhaal, zo bracht Henk
Maier in 1989 naar voren, 13 waarmee die bellettrie haar bestaan begint:
de bekende door G. Francis in 1896 gepubliceerde geschiedenis van
de zo tragisch aan haar eind komende Njai Dasima. Het boekje hoorde,
zo lezen we in Aarde der mensen, óók tot de lectuur van nyai Ontosoroh.14
Een interessant aspect in Maiers betoog is dat hij die eerste Maleise
nyai- verhalen benadert vanuit een, met name in de Indisch-Nederlandse
bellettrie, al bestaande traditie; daarnaast laat hij niet na de opkomst
van de moderne Maleise letterkunde in het algemeen, te bezien tegen
de achtergrond van de veelbewogen jaren die Indië rond 1900 doormaakte.
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Een turbulente periode
Er gebeurde in het laatste decennium van de vorige eeuw heel veel in
de kolonie, en er werden daardoor ontwikkelingen in gang gezet die
vooral na 1900 in een stroomversnelling zouden raken. In het decennium vóór de Eerste Wereldoorlog, merkte een historicus erover op,
veranderde er meer in Indië dan in de drie eeuwen daarvoor. i 5 Wij
bepalen ons hier tot de periode rond de eeuwwisseling. Een paar nogal
willekeurige karakteristieken mogen hier dienen ter oriëntatie.
Na de in velerlei opzichten uitermate moeilijke jaren zeventig en
tachtig van de vorige eeuw was Indië in wat rustiger vaarwater gekomen. In Atjeh leek na twintig jaar oorlog het ergste voorbij, en met de
succesvolle afloop, eind 1894, van de Lombok-oorlog kon eindelijk
zelfs weer eens de vlag uit. Ook in economisch opzicht gloorde licht:
het dieptepunt van de recessie was gepasseerd en men keek weer wat
hoopvoller naar de toekomst. De deplorabele materiële situatie van de
inheemse bevolking kreeg de eerste, zij het voorzichtige 'officiële' aandacht, en op de weg naar verruiming van onderwijsmogelijkheden voor
Indonesiërs werden de eerste schreden gezet. De inheemse pers werd
een factor van betekenis, en vanuit de toenemende behoefte van die
kranten aan ontspanningslectuur voor het in Indië vanouds zo populaire
feuilleton, ontstonden de eerste, aanvankelijk vooral door Indo-europeanen geschreven, Maleise verhalen. In 1900 maakt Abendanon kennis met Kartini en ontvangt hij haar eerste brieven. In 1901 wordt in
de troonrede voor het eerst gesproken van een 'zedelijke roeping' tegenover de bevolking van Indië. In datzelfde jaar verschijnt Boeka's roman
Pah Troeno, met zijn protest tegen het de doodarme desaman aangedane
onrecht, en in 1902 wordt dit boek gevolgd door de veel bekender
geworden literaire representant van de 'ethische richting': Orpheus in de
dessa van Augusta de Wit, met het daarin verwoorde perspectief op een
duurzame ontmoeting tussen overheersers en overheersten. De associatiegedachte is geboren, de kastenbarrières tussen blank en bruin worden hier en daar wat terzijde geschoven. Twee streng van elkaar gescheiden werelden worden zich wat meer bewust van elkaars nabijheid: er
is sprake van toenadering maar tegelijkerheid van scherpe reactie en
een nog openlijker racisme dan voorheen van de kant van de grote
massa van de koloniale 'diehards', die niets wilden weten van die
emancipatie van de 'bruine broeders en zusters'.

Nederlandse en Maleise nyai-verhalen in één traditie
Het zijn zo maar wat vluchtige observaties, maar wellicht - en hier zijn
we terug bij ons uitgangspunt - brengen ze ons toch wat dichter bij
die wereld van verandering waarin Minke en nyai Ontosoroh hun leven
leiden en hun persoonlijke drama's ondergaan. Wat Ontosorohs lotge107

vallen betreft letten we op wat Maier opmerkte over de rond de eeuwwisseling ontstane Maleistalige nyai-verhalen en over de wijze waarop
onder andere Nederlandstalige teksten invloed uitoefenden op hun
ontstaan en inhoud.
Het belangrijkste door hem genoemde voorbeeld betreft P.A. Daums
'Nummer Elf', een boek dat zoals bekend een indringend beeld geeft
van het concubinaat binnen de Europese samenleving en van de verwikkelingen als gevolg daarvan voor de daarbij betrokkenen. Omdat bovendien de in het boek beschreven vergiftiging van de vrouwelijke
hoofdfiguur was geïnspireerd op een ware, zeer geruchtmakende gebeurtenis, was Daums oorspronkelijk in feuilletonvorm afgedrukte
roman een in de koloniale gemeenschap gretig gelezen en veel besproken verhaal.
'Nummer Elf' was nu precies zo'n boek, zo wordt door Maier beklemtoond, dat werd vertaald in het Maleis en als feuilleton gepubliceerd
in een in Batavia verschijnende inheemse krant. 'This was apparently
the kind of literature', concludeert hij, 'that attracted the newly developing Malay readership.' 16
De in 'Nummer Elf' figurerende Yps Nesnaj — wier vader, de fuselier
Jansen, 'haar zijn omgekeerden geslachtsnaam had gegeven' — is het
type nyai zoals we dat zo vaak in de koloniale bellettrie beschreven
vinden: sensueel en hoerig, onbetrouwbaar en op geld belust, van laag
moreel allooi kortom. Diezelfde karakteristieken vinden we terug in
Pramoedya's Aarde der mensen, wanneer Minke, door zijn ontmoeting
met nyai Ontosoroh in opperste verwarring gebracht, de publieke opinie
over de nyai ventileert: '[...] iedereen scheen te weten dat het morele
peil in het gezin van een njai laag was. Het was er smerig, men kende
er geen beschaving en was alleen maar gericht op seks. Njai's waren
hoeren, mensen zonder persoonlijkheid, voorbeschikt om te verdwijnen
zonder een spoor achter te laten."

Een eigen stem
Gelet op deze zowel onder Europeanen als Indonesiërs levende negatieve opinie over haar is het natuurlijk niet verwonderlijk, dat de nyai
in de koloniale letterkunde slechts zelden een eigen gezicht of identiteit
krijgt. Althans tot aan de jaren negentig van de negentiende eeuw.
Want juist in dat laatste decennium, in die periode van overgang en
verandering, zien we, parallel aan de grotere aandacht voor de Indonesiër in het algemeen, dat bij een enkele auteur het tot dusver zo eenzijdig
negatieve beeld van de nyai wordt doorbroken en hier en daar plaats
gaat maken voor een mildere, een meer objectieve en menselijke benadering. We vinden dit op een opvallende wijze gedemonstreerd in P.A.
Daums laatste, in 1894 in boekvorm verschenen, roman Aboe Bakar."'
Wanneer de in een uitsluitend Nederlands milieu opgegroeide hoofd108

figuur van dit boek als gevolg van de wraak van zijn vermeende vader
niet-erkend blijkt te zijn als Europeaan en van de ene op de andere
dag naar het niveau van de eerste de beste inlander tuimelt, is daar zijn
moeder die hem terzijde staat: nyai Peraq, de vrouw die door haar
zakelijke activiteiten wat om zich heen heeft kunnen kijken, die zich
een zekere economische zelfstandigheid heeft verworven, een eigen
mening óók! Zij is het die haar zoon helpt zich met zijn nieuwe status
te verzoenen. Dat doet zij in eerste instantie door hem vanuit haar 'diep
gewortelde verachting en haat' 20 een ontluisterend beeld voor te houden
van de blanke superioriteit, en de staf te breken over de door het botte
bevel bepaalde verhouding van de Europeaan ten opzichte van de Indonesiër. Wat een persoonlijkheid komt er vanachter haar indrukwekkende monoloog te voorschijn, en hoe wordt ons deze eenvoudige, maar
intens voelende inlandse vrouw getoond als een voorbeeld van bewust
leven!
Nyai Peraq en nyai Ontosoroh, slachtoffers van door mannen geschapen
en in stand gehouden maatschappelijke structuren, beiden hun literaire
leven leidend in dezelfde tijd. Onvermoed blijken deze twee vrouwen,
de één in een roman van een 'de westerse norm' relativerende koloniaal,
de ander als schepping van een sociaal en politiek geëngageerde Indonesiër, geestverwanten in hun afschuw van en protest tegen de koloniale én feodale mentaliteit. Zelfbewuste vrouwen, met een eigen oordeel en een eigen stem. Nyai Ontosoroh, en wie zal er zich over verbazen,
is haar zuster wèl ver vooruit. In Pramoedya's 'Werken van Buru' is zij
de personificatie van de onderdrukking van haar volk en vormt zij het
symbool van vrijheid, gerechtigheid, menselijke waardigheid en nationale trots. In zijn Pramoedya Atlannta Toer. De verbeelding van Indonesië zegt
Teeuw het zo: 'Het prototype van de Indonesische vrouw, die door
eigen kracht en flinkheid, tegen de macht van een blanke man en van
een samenleving in, haar eigen leven tot een maatschappelijk en moreel
succes weet te maken, is de Nyai uit de romans van Buru, zo goed als
haar heer en meester, de planter, het prototype is van alles wat het
koloniale systeem aan zonde en onrecht representeert.'21
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Noten
* Dit is de (hier en daar herziene) tekst van een korte voordracht, gehouden
bij de presentatie van het boek van A. Teeuw, Pramoedya Ananta Toer. De
verbeelding van Indonesië, op 26 november 1993 in Leiden.
1 In 1985 schreef Pramoedya een biografie van Tirto, getiteld Sang Pemula.
Dit boek werd in het Nederlands vertaald onder de titel De pionier. Zie de
bibliografie in Teeuw 1993, 382.
2 De Karya Buru verschenen tussen 1980 en 1988. Zie Teeuw 1993, 379-380.
3 Van deze vertaling verschenen tot dusver acht drukken (zie Teeuw 1993,
379). Door mij werd gebruik gemaakt van de derde herziene druk (1983).
4 Van deze vertaling verschenen tot dusver zes drukken (zie Teeuw 1993,
379). Door mij werd gebruik gemaakt van de eerste druk (1983).
5 Tot dusver verschenen drie drukken van deze vertaling (zie Teeuw 1993,
379-380).
6 Tot dusver verschenen twee drukken van deze vertaling (zie Teeuw 1993,
380).
7 Aarde der mensen, 101.
8 Aarde der mensen, 362.
9 Kind van alle volken, 42.
10 Aarde der mensen, 89.
11 Zie Termorshuizen 1988, 198.
12 'Nummer Elf', 18.
13 Maier 1990, 171.
14 Aarde der mensen, 76 en 113.
15 Gonggrijp 1957, 139.
16 Maier 1990, 166.
17 'Nummer Elf', 8-9.
18 Aarde der mensen, 54.
19 Zie uitvoerig hierover Termorshuizen 1988, 449-453.
20 Aboe Bakar, dl. 1, 139.
21 Teeuw 1993, 310.
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Toer, Pramoedya Ananta, Aarde der mensen (3e herziene dr.; Amsterdam: Manus
Amici; Weesp: Het Wereldvenster; Den Haag [etc.]: Novib [etc.] 1983). Vertaald door Ina E. Slamet-Velsink en Jos Versteegen.
Toer, Pramoedya Ananta, Kind van alle volken (le dr.; Amsterdam: Manus Amici;
Weesp: Het Wereldvenster; Den Haag [etc.]: Novib [etc.] 1983). Vertaald door
Loek Amstel en Don van Minde.
Toer, Pramoedya Ananta, De pionier: biografie van Tirto Adhi soerjo (Amsterdam:
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De Indische Navorscher
W. Walraven
Wie kan mij helpen aan de nummers van het dagblad De Malanger van
25 februari 1942 tot en met april 1942? Ik heb de informatie uit deze
kranten nodig voor het schrijven van mijn biografie (tevens dissertatie)
over Willem Walraven (1887- 1943).
Ook andere gegevens over Walraven, zijn familie en vrienden, Hotel
Morbeck (in Pasoeroean) enz. zijn welkom.
Frank Okker, Kennedylaan 92, 2324 EZ Leiden, tel. 071-769667.
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Uitnodiging
Op vrijdag 23 september 1994 organiseert de Werkgroep IndischNederlandse Letterkunde een symposium in samenwerking met
het Moluks Historisch Museum, getiteld: De Molukken en de literatuur.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur: Ontvangst met koffie
10.30 uur: Opening
10.35 uur: Henk Smeets: Molukse geschiedenis in vogelvlucht
11.05 uur: Hans Stra yer: Orale traditie binnen de Molukse cultuur
11.35 uur: Dr. W. Backhuys: Over klipkousen en tooten; een blinde
man en sate anjing
12.15-14.00 uur: Lunchpauze
Tijdens deze pauze zal in de zaal enige malen de video
'Littekens van de geschiedenis' vertoond worden.
12.30-13.00 Eerste rondleiding door het Museum
13.30-14.00 Tweede rondleiding
14.00 uur: Peter van Zonneveld: De opstand van Pattimura in de literatuiur
14.30 uur: Kester Freriks: De wereld van Maria Dermotit
14.30-15.00 uur: Theepauze
15.00 uur: Rian van Straalen: Beb Vuyk op Boeroe; Het laatste huis
van de wereld in briefvorm
15.30 uur: Otjep Rahantoknam: Moluks literair leven
Plaats: Moluks Historisch Museum, Kruisstraat 313, Utrecht (te
bereiken van het CS met bus 11, richting AZU).
Toegangsprijs:
en lunch).

f 10,00 (inbegrepen toegang Museum, koffie & thee

Vanwege beperkte plaatsruimte is reservering noodzakelijk
(Moluks Museum, tel. 030-367116).
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Foto omslag: 'Waterdrager [in] Batavia', aquarel van J.H.W. le Clercq uit 1845
(KITLV, afd. Hisdoc, sign. K 99).

Redactioneel

Op 23 september 1994 organiseerde onze Werkgroep samen met het
Moluks Historisch Museum een symposium over de Molukken in de
literatuur. Dat werd een geslaagde bijeenkomst met zeven verschillende
lezingen, die we graag in dit decembernummer bijeen hadden willen
brengen. Dit is door omstandigheden niet gelukt, maar in maart komend
jaar lukt dat wel. Een en ander betekent, dat onze jaargang ditmaal wat
minder pagina's telt dan gebruikelijk. We hopen dat u daar begrip voor
heeft, nu we u kunnen garanderen dat de volgende jaargang juist omvangrijker zal zijn.
De enquête heeft veel uiteenlopende reacties opgeleverd. Een v an de
desiderata bleek te zijn, om ook eens op een zaterdag een lezingenmiddag te kunnen bezoeken. Met die wens hebben wij rekening gehouden, zoals u achterin deze aflevering kunt zien, waar het programma
v an zaterdag 21 januari 1995 wordt a an gekondigd. De overige resultaten van de enquête worden in de loop v an de volgende jaargang bekend
gemaakt. Mocht u de enquête nog niet ingevuld en opgestuurd hebben,
dan willen wij u graag alsnog daartoe uitnodigen. 15 januari 1995 is
de einddatum.
In deze afl evering een bijdrage van René Wezel over Indische typen
in woord en beeld, een artikel van Marjolein Vierhout-de Vries over
Gerard Valette, de zwager van Couperus, en de tekst van de lezing die
Joop van den Berg op 21 januari 1994 heeft gehouden over H.L. Leffelaar. Wij hopen dat dit decembernummer mag bijdragen a an een aangename jaarwisseling.
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Ontwerp van Ernest Hardouin voor een titelpagina (1851), uitgevoerd in bruine
waterverf met wit hoogsel (KITLV, afd. Hisdoc, sign. M 202).
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Indische typen in woord en beeld
De nationale typencollecties Java en

Nederlandsch 0 ost-Indische typen'
RENÉ WEZEL

Begin 1853 verscheen in Den Haag van twee werken met betrekking
tot Nederl an ds-Indië min of meer gelijktijdig de eerste afl evering. Bij
uitgever Koenraad Fuhri ging Java, voluit Java, Tooneelen uit het leven,
karakterschetsen en kleederdragten van Java's bewoners, van start, terwijl de
Koninklijke Steendrukkerij C.W. Mieling een begin maakte met Nederlandsch Oost-Indische typen.2 In voltooide vorm besta an beide uitgaven
hoofdzakelijk uit beschrijvingen v an diverse bevolkingsgroepen uit de
Indische samenleving, en uit illustraties die represent an ten v an deze
groepen voorstellen. In Java komen op deze manier bijvoorbeeld de
koelie, de inlandse huishoudster, de hofdanseres en de regent aan de
orde, en in Nederlandsch Oost-Indische typen de stalknecht, de Chinese
rondventer, de kantooroppasser en de Java an se matroos.
Ik wil in dit artikel een indruk van deze twee werken geven en tevens
proberen ze in een traditie te situeren. Zij kunnen natuurlijk in verband
gebracht worden met reisbeschrijvingen en meer of minder wetenschappelijke publikaties. Ook daar komen immers passages voor
waarin een paging geda an wordt de bevolking van Nederlands-Indië
(of een daartoe behorende groep) in algemene bewoordingen te beschrijven. En om het allemaal wat a an schouwelijker te maken zijn
daara an soms illustraties toegevoegd. Het gaat er thans echter niet om
Java en Nederlandsch Oost-Indische typen op deze manier in een traditie te
situeren. Wel zou ik ze, vanuit een geheel andere invalshoek, in verb an d
willen brengen met de literaire traditie van de karakterschets of typebeschrijving.
Deze traditie had juist rond 1840 in Europa een opvallende opleving
gekend. Daarbij was de belangrijkste rol weggelegd voor wat ik de
'nationale typencollectie' zou willen noemen. Hoewel Java en Nederlandsch Oost-Indische typen pas in 1853 begonnen te verschijnen, kunnen
zij nog steeds gezien worden als dergelijke nationale typencollecties.
Het is zelfs mogelijk, d an kzij materiaal dat bewaard is gebleven in het
Konink lijk Instituut voor Taal-, L an d- en Volkenkunde (en dat wordt
opgesomd en beschreven door John Bastin en Bea Brommer in Nineteenth
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century prints and illustrated books of Indonesia) ze direct vast te knopen
aan de Europese opbloei van rond 1840.
Om te beginnen zal ik dan ook kort moeten ingaan op de typebeschrijving in het algemeen en de nationale typencollectie in het bijzonder.

De nationale typencollectie in de negentiende eeuw3
Bij het aloude genre van de typebeschrijving gaat het, zoals de naam
al zegt, om een generaliserende schets: een schets, niet van een individu
maar van een groep. Begin negentiende eeuw richt zich bij de selectie
van de onderwerpen de aandacht meer en meer op functie in de maatschappij of woonachtigheid op een bepaalde plaats, en minder dan
voorheen op karaktereigenschap. Anders gezegd: sociale typen, onder
wie de meest uiteenlopende beroepsbeoefenaren, evenals plaatsgebonden typen, staan meer in de belangstelling dan universele karaktertypen. Met een voorbeeld, ontleend aan de Nederlandse situatie: men
zal eerder de Amsterdamse kantoorbediende of de Hagenaar dan de
vrek of de kletskous als onderwerp aantreffen. Hierbij tekent zich een
zekere voorkeur af voor de lagere regionen van de maatschappij. Opnieuw met een voorbeeld: beroepen als de kruier en de visvrouw zijn
meer in trek dan de koopman en de rechter.
Rond 1840 duikt het genre in tal van Europese landen in een opvallende nieuwe verpakking op. In afleveringsgewijs verschijnende
werken brengt men, met de nationaliteit als uitgangspunt, een groot
aantal sociale typen van eigen bodem bijeen. Kenmerkend zijn verder
het collectieve auteurschap en het samengaan van woord en beeld.
Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de nog vrij nieuwe illustratietechniek van de houtgravure.
Het prototype van deze zogenaamde nationale typencollecties is het
Engelse Heads of the people, or portraits of the English (1838-1841). Frankrijk
kon daarna uiteraard niet achter blijven en volgde al snel met Les Francais
peints par eux-mêmes (1839-1842). Het is dit werk met zijn encyclopedische omvang van acht delen dat de norm stelde voor andere landen.
Voor wat betreft de titelcomponent 'peints par eux-mêmes° (geschilderd
door henzelf), maar vooral voor wat betreft de wijze van illustreren.
Deze hield in dat iedere typebeschrijving voorzien werd van vier illustraties: een kopvignet aan het begin van de tekst (dat een klein tafereeltje voorstelt), een versierde initiaal en een sluitvignet aan het slot van
de tekst (eveneens een klein tafereeltje). En als belangrijkste, tegenover
de eerste bladzijde van de tekst: een afzonderlijke plaat. Deze stelt het
beschreven type voor, ten voeten uit, zittend of in een statische pose,
hooguit voorzien van een kenmerkend attribuut en zonder enige achtergrond.
De eerste navolging van Les Francais verschijnt in België onder de
titel Les Belges peints par eux-mêmes (1839-1840 en 1851). In Nederland
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zijn er zelfs twee met elkaar concurrerende navolgingen: Nederlanders
door Nederlanders geschetst (1841-1842) en De Nederlanden, Karakterschetsen,
kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen (1840-1842).
Maar de invloed van Les Francais reikt zelfs tot in Rusland waar een
soortgelijk verzamelwerk verschijnt onder de titel De onzen naar de natuur
geschilderd door Russen (1841-1842). Dichter bij huis is er nog de Spaanse
navolging Los espanoles pintados por si mismos (1843-1844).
Het Franse model had zoals gezegd een encyclopedische omvang,
zodat er bijzonder veel typen in aan de orde kunnen komen. Bij de
selectie van de onderwerpen verplaatst de aandacht zich gaandeweg
van het centrum Parijs en van de provincie in het algemeen naar de
provincies afzonderlijk en, als dat terrein uitgeput is, uiteindelijk zelfs
naar de Franse gebiedsdelen overzee. Daarmee gaat samen dat de tekst
verandert van een beschrijving die vooral door humor en overdrijving
gekenmerkt wordt, in een met veel feitelijke informatie van historische
en etnologische aard.
Wat zich in Frankrijk binnen één werk voltrekt, voltrekt zich elders
binnen één taalgebied. Dit was het geval binnen het Spaanse. Met het
zojuist genoemde Los espanoles was daar het verschijnsel van de nationale
typencollectie geïntroduceerd. Maar daar bleef het niet bij: tot het eind
van de eeuw zag een groot aantal afgeleide werken het licht. Er verschenen collecties als Los valencianos pintados por si mismos (1859), Los cubanos
pintados por si mismos (1852) en Los mexicanos pintados por si mismos (18541855). Zo verplaatst in de jaren '50 de aandacht zich enerzijds naar de
regio (de provincie Valencia), anderzijds naar de kolonie (Cuba) en de
voormalige kolonie (Mexico).
Vervolgens kan men zich natuurlijk afvragen hoe de situatie in Nederland is. Ook hier zien we dat in enkele latere publikaties, tot op zekere
hoogte van de Nederlandse nationale typencollecties afgeleid, vrij vaak
provinciale (of regionale) typen geschetst worden. Het - bijvoorbeeld typisch Drentse of Zeeuwse van deze figuren wordt sterk benadrukt,
en zodoende creëert men een tegenstelling tot de rest van het eigen
land. Maar de aandacht verschuift niet alleen naar binnen maar ook
naar buiten toe.

Aandacht voor Nederlands-Indische typen4
In 1844 wordt in Batavia een afzonderlijke Indische typencollectie als
volgt aangekondigd:
De heeren Ukena ei Co., boekhandelaren alhier, zullen denkelijk
een nieuw werk ondernemen, (...]. Het is eene verzameling
van platen, voorstellende de types der verscheiden bestanddeelen van de Indische maatschappij, voorzien van eene korte,
zoo veel mogelijk humoristische beschrijving, en moet dus een
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'Javasche uitsp anning in een ledig uurtje', lithografie van Auguste van Pers
voor de editie v an Nederlandsch Oost-Indische typen uit 1851(KITLV, afd. Hisdoc,
sign. M 812).
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tegenhanger worden van De Nederlanders door Nederlanders geschetst. De titel van het werk zal wezen: Nederlandsch-Oost-Indische
typen. 5
Als medewerkers worden genoemd Ernest Alfred Hardouin (18201854) voor het tekenwerk en Auguste van Pers (1815-1871) voor de
lithografie.6 Voor de tekst wordt de medewerking gevraagd van 'allen,
die eenige roeping gevoelen, om zekere Indische types te beschrijven'.
De geplande uitgave is nooit van de grond gekomen. Toch heeft zij
misschien wel haar sporen nagelaten. Volgens de zojuist aangehaalde
a an kondiging van Ukena & Co. waren van enkele tekeningen van Hardouin, waaronder die van de waterdrager, al lithografieën vervaardigd.
Deze tekeningen en deze lithografieën zijn, voor zover bekend, niet
bewaard gebleven. Wel is er in de afdeling Historische Documentatie
v an het KITLV een reeks v an zeven aquarellen van J.H.W. le Clercq,'
die - naar men aanneemt - door hem vervaardigd is naar tekeningen
v an Hardouin. Aangezien de aquarellen zijn gedateerd in 1845 en aangezien zich onder hen ook weer een waterdrager bevindt (zie omslag),
zou het kunnen ga an om kopieën naar werk v an Hardouin voor Nederlandsch-Oost-Indische typen.
In 1844 was het dus kennelijk de bedoeling dat Ernest Hardouin en
Auguste v an Pers zouden samenwerken a an een nationale typencollectie. Opvallend genoeg scheidden zich daarna bij vergelijkbare ondernemingen hun wegen.
In 1851 moet Hardouin betrokken zijn geweest bij een nieuw plan
om in Batavia een typencollectie uit te geven. Hij ontwierp alth an s de
titelpagina voor een dergelijke uitgave. Dit ontwerp nu 8 verraadt onmiskenbaar de bedoeling om a an te sluiten bij De Nederlanden. Want, met
een herhaling van de ondertitel daarv an , luidt de titel: Java, Karakterschetsen, klederdrachten, houding en voorkomen. Dit ontwerp is het enige wat
nog v an de hele onderneming getuigt. Het boek waarvoor het bedoeld
was, is hoogstwaarschijnlijk nooit verschenen; in ieder geval is het
spoorloos.
In hetzelfde jaar 1851 was V an Pers als tekenaar en steentekenaar
betrokken bij een typencollectie die het stadium van de plannenmakerij
wel is gepasseerd. Voor dit werk, dat bij de Bataviase uitgeverij Lange
& Co. (de opvolger v an Ukena & Co.) verscheen, waren twaalf afleveringen gepland, elk bestaande uit zes platen met bijbehorende tekst. 9 In
ieder geval één daarvan èn een geïllustreerde titelpagina zijn daadwerkelijk gepubliceerd, terwijl ook een a an tal platen kennelijk wel is afgedrukt maar niet gepubliceerd.'° Uit dit alles blijkt dat de titel opnieuw
Nederlandsch Oost-Indische typen luidt en dat het om een meertalige uitgave
gaat. Het werk heeft als tweede titel Types indiens néerlandais. De platen
gaan elk vergezeld van één bladzijde tekst: een Nederlands en een Frans
bijschrift in parallelle kolommen. Zelf zijn zij, behalve van onderschrif119

o;:;: :;.: ^ ;, A ;. •:•;;;•; <;

.,.. ....

•fr:2•i :..>,sR^i

.,.yt;•;i{::}•:l

:v:k;y}:j..:}i:•ti>'• :K:;i:;; %•:•' k(:ti4fi.,:i:;iF^ri^;

..........

;:'^X•:iiY::Iii:'Y.?'{i<'t::$ki?!_: i:v:2^::+k4
•

..

....

..._..
.....

.

..

•^

..

...

:^:

:$:;S::s:•r>::;•:;::;;,::;

á:;c::;i^^;.. :;;}. i;<xr^. ?i...:}^
,•

%C ::+.J'S:<:^:::' !:<!•Y %4i vt:h..^Y,.4}i:;i:in}4n;
^

•

:R^ •R, ^

r

i:•i:^,ry..;.•

Het begin van de schets 'Een regent op het eiland Java' uit Java (1853-1855),
met de karakteristieke opmaak van afzonderlijke plaat (kleurenlithografie) en
versierde initiaal (houtgravure), beide naar werk van Ernest Hardouin (KITLV,
sign. B 58 A).
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ten in deze talen, ook voorzien van onderschriften in het Maleis en Javaans.
Aan de uitgave van Nederlandsch Oost-Indische typen is dus een voortijdig
einde gekomen. Mogelijk was dit het gevolg van ziekte van Van Pers
en zijn vertrek naar Nederland in januari 1852. Pas in 1854 zou hij weer
naar Oost-Indië terug keren. Tijdens zijn verblijf in Nederland maakte
de Koninklijke Steendrukkerij C.W. Mieling in Den Haag een begin
met een uitgave die - nu al voor de derde keer - de titel Nederlandsch
Oost-Indische typen meekreeg en die vooral op zijn tekenwerk was gebaseerd. Van deze uiterst luxueuze uitgave in groot-folio formaat zijn
uiteindelijk veertien afl everingen met elk vier kleurenlithografieën en
bijbehorende tekst verschenen - de laatste pas in 1862. 11 Prijs per aflevering: zes gulden! Gezien de onderwerpen die erin aan de orde komen,
gaat het om een poging om het onvoltooide Bataviase project nieuw
leven in te blazen. Maar ook in de uitvoering blijkt - ondanks alle
verschil - nog iets van navolging. Opnieuw hebben de platen meertalige onderschriften (alleen ontbreekt nu het Javaans). En opnieuw hebben de tekstpagina's dezelfde lay-out van een Nederlands en een Frans
bijschrift in parallelle kolommen, net als in de Bataviase editie. De
herkomst van deze tekst is overigens niet geheel duidelijk. Sommige
bijschriften zijn gesigneerd door Van Pers, andere door J.C. Hageman,
maar de meeste zijn anoniem.
Ondertussen had ook Hardouins activiteit eindelijk in een uitgave
geresulteerd. Werk v an zijn hand bereikte Koenraad Fuhri in Den Haag,
waarschijnlijk door bemiddeling van diens broer, die boekhandelaar
in Batavia was. De Haagse uitgever kon beschikken over een reeks
aquarellen en een reeks potloodtekeningen. 12 De eerste diende als basis
voor afzonderlijke platen (die hij liet vervaardigen bij de gerenommeerde steendrukker Lemercier in Parijs), en de tweede als basis voor
versierde initialen. De titel v an de uitgave waarvoor Fuhri deze illustraties gebruikte, is een variatie op wat Hardouin zelf eerder in gedachte
had gehad: Java, Tooneelen uit het leven, karakterschetsen en kleederdragten
van Java's bewoners. Begin 1853 verscheen de eerste aflevering, twee jaar
later de 28ste en laatste. Eenmaal voltooid telde het werk 26 lithografieën, die zowel leverbaar waren in gekleurde als in ongekleurde vorm.
Minder luxueus uitgevoerd d an Nederlandsch Oost-Indische typen kostte
het toch altijd nog zo'n f 25,- (met gekleurde platen) of f 20,- (met ongekleurde).
Net als het ontwerp v an de illustraties is ook de tekst van Java het
werk v an een enkeling. De schetsen v an zeer uiteenlopende omvang
die de platen vergezellen zijn alle v an Wilhelm Leonard Ritter (17991862). 13 Zij maken de indruk door hem speciaal voor de uitgave geschreven te zijn. Twee keer echter, voor 'De amfioenkit' en 'De badende
slavin', heeft hij een reeds eerder verschenen tekst van zijn hand opnieuw gebruikt. 14 Beide bijdragen vallen in een typencollectie als Java
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enigszins uit de toon, omdat zij zijn opgezet als verhaal. Nog een derde
bijdrage, te weten 'De rongging°, bestaat niet uit een typebeschrijving
maar uit een verhaal. In dit geval is mij echter geen eerdere vindplaats
bekend.

Situering
Bij vergelijking van Java en Nederlandsch Oost-Indische typen met de Europese nationale typencollecties van rond 1840 vallen een paar verschillen
op.
Uit de meeste nationale typencollecties spreekt, zoals gezegd, een
zekere voorkeur voor de lagere regionen van de maatschappij. Maar
voor de beide Nederlands-Indische werken geldt dat de hogere sociale
lagen ook goed vertegenwoordigd zijn. Naast de koelie en de hoenderverkoper staan prinsen en regenten. De onderwerpen zijn zowel ontleend aan het openbare leven als aan het hofleven. Zowel het vermaak
van de gewone man, het hanengevecht, als het vermaak aan het hof,
het toernooispel, komen aan de orde. En naast de ronggeng, de 'dansmeid' die optreedt bij bazars en volksfeesten, figureert de hofdanseres.
Deze verschuiving van de aandacht is echter niet zo bijzonder als het
lijkt. Een exotisme van het nabije wordt als het ware afgelost door een
exotisme van het verre. Zolang de nationale typencollecties zich bezighielden met het eigen land, speelde daarin vooral de wens mee om
tegemoet te komen aan het verlangen van meer welgestelde lezers om
te weten hoe hun minder welgestelde medeburgers leefden. In Java en
Nederlandsch Oost-Indische typen wil men echter tegemoetkomen aan de
belangstelling van een Nederlands publiek voor een ver en maar al te
weinig bekend gebiedsdeel - waarbij alles, van hoog tot laag, even
vreemd en interessant is.
Is aandacht voor de onderkant van de maatschappij op zich niets
opzienbarends voor nationale typencollecties - zij is daar juist een kenmerk van - toch is natuurlijk wel de vraag hoe ver zij daarin durven
te gaan. In de Nederlands-Indische werken figureren veel beroepsbeoefenaren die onderaan de maatschappelijke ladder staan. In Nederlandsch
Oost-Indische typen lijkt bijvoorbeeld sprake van een zekere voorkeur
voor al dan niet ambulante straathandel. De vruchtenverkoopster, de
verkoopster van kinderspeelgoed, de Chinese rondventer, de koopman
in gevogelte, de oliekoopman, de scharen- en messenslijper en nog
enkele anderen vormen daar een vrij grote samenhangende groep. Maar
zelfs figuren die min of meer buiten de maatschappij staan, zoals kettinggangers (dwangarbeiders), ronggengs ('doorgaans ontuchtige vrouwen uit den laagsten stand' 15), bedelaars en opiumschuivers, ontbreken
niet. Daarmee gaan de Nederlands-Indische werken verder dan de Nederlandse. In De Nederlanden en Nederlanders zijn de straathandelaren
met typen als de visvrouw, het melkmeisje, de 'kleêrenjood' (de joodse
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handelaar in tweedehands kleding en schoeisel) en anderen zeker goed
vertegenwoordigd, maar daarmee is toch wel een grens bereikt. Weliswaar bevat Nederlanders een bijdrage met de titel 'De gev an genen', maar
het betreft hier een beschouwing over het gev an geniswezen zonder erg
veel aandacht voor de figuur van de gev an gene zelf. Minder verschil
is er in dit opzicht met Les Franfais en Los espanoles. In het laatstgenoemde
figureren beoefenaren van marginale beroepen en buiten het gewone
sociale leven of de wet staanden, zoals de koppelaarster, de zigeunerin,
de smokkelaar en de struikrover. Vanuit de gedachte dat het volkseigene
het beste bewaard is gebleven in de lagere regionen van de maatschappij
en dat deze typen dus eigenlijk de Spanjaarden bij uitstek zijn, worden
zij zelfs enigszins welwillend en bewonderend beschreven. Maar Les
Francais spant toch nog altijd de kroon. Daar passeren de dwangarbeider
en - in een bijzonder uitgebreide schets - allerlei soorten misdadigers
en gev an genen de revue, en zelfs geminachte beroepen als de beerputruimer, de beul, de hoer en de pooier ontbreken niet.
Voor de Nederl an ds-Indische werken geldt, zoals voor de meeste
nationale typencollecties met betrekking tot kolonies, dat alle nadruk
is komen te liggen op de overdracht v an informatie. Bij het verwezenlijken van deze didactische doelstelling is een belangrijke rol toebedacht
a an de illustraties, uitga an de van de gedachte dat beelden vaak meer
zeggen d an woorden. Explicieter dan in het voorbericht van Nederlandsch
Oost-Indische typen k an dit haast niet geformuleerd worden:
Veel is over Indië geschreven en uitstekende auteurs hebben
ons door hunne schilderachtige en meesterlijke beschrijvingen
Indië als het ware voor oogen gesteld. Niettegenstaande dat
alles wordt telkens de behoefte meer en meer gevoeld aan eene
aanschouwelijke voorstelling, want hoe rijk en levendig ook
de verbeelding zij, kan men zich slechts een flaauw denkbeeld
vormen van de verschillende typen en kleederdragten die zoodanig het kenmerk dragen van oorspronkelijkheid, dat zelfs de
naauwkeurigste beschrijving nog steeds veel te wenschen overlaat.
[...] wij zullen [...] trachten door het plaatwerk zoo natuurlijk
de vormen, uitdrukkingen, kleuren, enz., terug te geven, die
ons de natuur zoo rijk daartoe aanbiedt.
Deze behoefte om kennis over te dragen en de rol die het beeld daarbij
speelt, hebben ertoe geleid dat Java en vooral Nederlandsch Oost-Indische
typen, wat de illustratiewijze betreft, afwijkingen vertonen van de
norm. 16 Alle platen hebben een min of meer uitgewerkte achtergrond
met gebouwen of vegetatie. Het type wordt vrij vaak niet alleen maar
in gezelschap van één of meer bijfiguren uitgebeeld. Zo is in beide
werken de regent van Java c.q. de prins van Madura vergezeld v an de
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'Singo-sekars' (lijfwachten van de regent), kleurenlithografie naar werk van
Auguste van Pers uit Nederlandsch Oost-Indische typen (1853-1862) (KITLV, afd.
Hisdoc, sign. A 126).
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pajongdrager. Of het type is in meervoud afgebeeld. De plaat 'Javasche
kinderen' in Nederlandsch Oost-Indische typen laat maar liefst zes kinderen
van verschillende leeftijd en in verschillende kleding zien. Een bijzonder geval zijn die tweetallen waarvan de ene figuur van voren en de
andere op de rug gezien wordt, met de kennelijke bedoeling de kleding
zo goed mogelijk tot haar recht te laten komen. (Zie bijvoorbeeld de
wijze waarop de singo-sekars, de lijfwachten van de regent, in Nederlandsch Oost-Indische typen zijn uitgebeeld.) Dan zijn er nog platen die
niet zozeer een typische figuur maar veeleer een typisch tafereel lijken
voor te stellen. De grens is enigszins vaag maar bij een plaat als 'Javanen
elkander reinigende' in Nederlandsch Oost-Indische typen is deze duidelijk
gepasseerd. (Zie de voorloper van deze plaat, die onder de titel 'Javasche
uitspanning in een ledig uurtje' was opgenomen in de editie uit 1851.)
Het gaat hier niet om het type - laat staan om het beroepstype - van
de hoofdhaarreiniger, maar om het tafereel van de wederzijdse hoofdhaarreiniging aan de openbare weg dat door een Europeaan op Java
als typisch Java an s ervaren kan worden. Alles bij elkaar genomen informeren de platen het Nederlandse publiek dus niet alleen over bevolkingsgroepen en hun uiterlijk maar ook over landschap, bebouwing
en gewoonten - terwijl van die bevolkingsgroepen en van dat uiterlijk
soms meerdere aspecten getoond worden.
De didactische bedoeling heeft haar stempel ook op de tekst van de
Nederlands-Indische werken gedrukt. In het algemeen kan men zeggen
dat er voor humor weinig plaats meer is en dat met name in Nederlandsch
Oost-Indische typen de bijschriften een uiterst zakelijk karakter hebben.
In Java, waar de bijschriften veel l an ger zijn, is enige franje wel mogelijk. Het taalgebruik is daar minder zakelijk en er is ruimte voor beeldende en breedvoerige beschrijvingen. In verband met de kennisoverdracht kan nog opgemerkt worden dat in de tekst veel aandacht besteed
wordt aan kleding, gebruiksvoorwerpen en/of gewoonten van de typen.
Om slechts een paar voorbeelden uit Nederlandsch Oost-Indische typen te
geven: in 'Javasche kinderen' gaat de auteur in op kleding, versierselen
en haardracht, in `Krissenbereider' op de kris, in 'Batikster' op het
batikken en in 'Pangevang (prins) van Madura' op de omg an gsvormen
tussen een prins en zijn onderdanen. Ritter last in Java ook historisch
getinte uiteenzettingen in, veelal bij wijze van introductie van de te
behandelen figuur. Zo dient een uiteenzetting over de historische oorzaken van het verschijnsel 'huurling' in het Nederlandse leger in OostIndië, als inleiding op de beschrijving van de Afrikaanse soldaat. In
'De njei' besteedt Ritter, alvorens op het type zelf in te ga an , aandacht
aan de inlandse huishoudster als concubine; daarbij schetst hij ook kort
een historische achtergrond.
Zo beschouwd is er met de tekst van Java en Nederlandsch Oost-Indische
typen, vergeleken met de meeste andere nationale typencollecties, niet
veel bijzonders aan de hand. Ook daar wordt immers de mogelijkheid
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aangegrepen om, door het schetsen van de voorgeschiedenis, de kleding
en de gewoonten van een figuur, deze tot op zekere hoogte te typeren.
Anders ligt het als de aan dacht voor historische en etnologische gegevens de typering gaat overschaduwen of zelfs verdringt. Er is d an geen
sprake meer van een typebeschrijving maar van een historische of etnologische schets. Een en ander is een kwestie van verhoudingen, waarbij
het moeilijk is een scherpe grens te trekken, maar in Nederlandsch OostIndische typen kunnen veel bijschriften toch nauwelijks meer een typebeschrijving genoemd worden. Dit geldt voor de hierboven gegeven
voorbeelden van het verstrekken van etnologische gegevens ('Javasche
kinderen' enzovoort). Maar ook in bijschriften met andersoortige gegevens wordt een grens overschreden, zoals in 'De Chinesche rondventer',
waar de auteur ingaat op de Chinese handelsgeest in het algemeen, en
in 'Vruchtenverkoopster', waar hij uitweidt over de vruchten langsep
en doekoe. In de hierboven genoemde bijdragen van Ritter aan Java
over de Afrikaanse soldaat en de inlandse huishoudster is de inleiding
wel vrij lang uitgevallen, maar het type - zijn uiterlijk en karakter, zijn
gedragingen en reacties - komt er toch niet al te bekaaid af. Elders is
het echter min of meer van het toneel gedrongen. Zo gaat het in 'De
tópeng babakan' om de dans zelf en niet om de d an sers die deze uitvoeren, en in 'De Chinesche smid te Batavia' weidt Ritter uit over de
emigratie van de Chinezen naar Java en hun plaats in de Javaanse
samenleving, terwijl hij de smid aan de kant schuift met het argument
dat deze eigenlijk geen type vormt.
Zeker in Nederlandsch Oost-Indische typen heeft het zojuist omschreven
enigszins afwijkende karakter van de tekst te maken met de bedoeling
kennis over te dragen door middel van illustraties." De tekstschrijver
laat de platen veelal voor zichzelf spreken en lijkt het vooral als zijn
taak te zien nader in te gaan op een bepaald afgebeeld detail of achtergrondinformatie te bieden die zich niet in beelden laat uitdrukken, en
zodoende de illustrator aan te vullen. Duidelijke voorbeelden hiervan
zijn 'Krissenbereider' en 'Een hadji', waar hij respectievelijk ingaat op
de vorm en de betekenis van de kris en op de rol van de Islam op Java
en de bedevaart naar Mekka.18
In hoeverre k an nu, dit alles in beschouwing genomen, de term
'typebeschrijving' nog als genreaanduiding op de teksten in de Nederlands-Indische nationale typencollecties toegepast worden? Met name
voor Nederlandsch Oost-Indische typen lijkt hij doorga an s ongeschikt. Dit
geldt niet alleen voor die bijschriften waar het uitgebeelde type zelf
niet of nauwelijks ter sprake komt, maar ook voor die gevallen waarin
een afwijkende illustratie (een typisch tafereel) een afwijkende tekst
heeft ingegeven. Toch zijn er altijd nog zo'n tien bijschriften waarvoor
de aanduiding zijn waarde behoudt. Onder andere die over de waterdrager, de kantooroppasser en de huisjongen zijn toegespitst op het type
zelf en bieden er een compact en veelzijdig, generaliserend portret van.
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Voor Java liggen de zaken anders. In de eerste plaats bestaan drie
bijdragen van Ritter, zoals gezegd, uit een verhaal op zich. En ook in
'De Soendanesche bruidegom' is het aandeel van het verhalende vrij
groot. De reden om in dit geval niet van een typebeschrijving te spreken
is echter in iets anders gelegen. Gelet op het hoofdonderwerp (gebruiken met betrekking tot het huwelijk) en de geringe aandacht voor de
bruidegom zelf, hebben we hier niet te maken met een - aldus de
ondertitel van Java -'karakterschets' maar met een 'toneel uit het leven'.
Een soortgelijke afweging geldt voor 'De tópeng babakan'. Daartegenover staan bijdragen waar de balans duidelijk naar de andere kant
doorslaat, waar na een inleiding, al dan niet historisch, al dan niet in
de vorm van een beschrijving van een 'toneel uit het leven', nog voldoende ruimte overblijft voor een volwaardige 'karakterschets'. De twijfelgevallen buiten beschouwing latend, kan men al met al stellen dat
de echte typebeschrijvingen in Java een meerderheid vormen.
Ondanks de afwijkingen die er op het vlak van de uitbeelding en de
beschrijving zijn, zou ik Nederlandsch Oost-Indische typen en zeker Java
toch nog nationale typencollecties willen noemen. Zij zijn als zodanig
uniek gebleven binnen de Nederlands-Indische literatuur van de negentiende eeuw. Maar daarmee heeft de typebeschrijving (een veel
ruimer begrip) zeker nog niet afgedaan. Deze manifesteert zich zo nu
en dan opnieuw - vaak juist dankzij de doorwerking van de twee
typencollecties. Een paar voorbeelden wil ik hier nog aan de orde stellen.

Doorwerking
In de eerste plaats is er De Europeaan in Nederlandsch Indië, met tekst van
Ritter en een lithografie naar een aquarel van Ernest Hardouin. 19 Dit
boekje met illustratie verscheen als afzonderlijke uitgave in 1856 bij
uitgever Sijthoff in Leiden, maar aanvankelijk was het bedoeld als
afsluitende bijdrage aan Java. Aangezien het oorspronkelijke manuscript bewaard is gebleven, 20 is nog goed na te gaan hoe Ritter zich dit
voorstelde. De opening daarvan (die herschreven werd voor de boekuitgave) luidt als volgt:
Wat beteekent dat? vragen gewis onze Nederlandsche lezers bij
het aanschouwen van het nevensgaande plaatje; - wat beteekent
dat? Krijgen wij nu, tot besluit der Javaansche tafereelen een
Europeschen, Bataviaschen bakker of molenaar? Zijn de onderwerpen tot voorstelling van die tafereelen in Indie, reeds zoo
uitgeput, dat teekenaar en schrijver toevlugt moeten nemen tot
een tijpe, die wij hier dagelijks om ons zien. Maar neen! dat
kan niet zijn. Die Europeaan dien wij daar afgeteekend zien,
heeft, uitgezonderd zijne witte kleeding, al zeer weinig van
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onze bakkers of molenaars - [...] de man moet zeker iets anders
voorstellen, dan wij begrijpen kunnen.
Gij hebt gelijk, waarde lezers! en indien ge een weinig geduld
uitoefent, zult ge ontwaren, dat, na dat wij zoo vele schetsen
der Indische volken geleverd hebben, het ook wel der moeite
waardig is, den in Indie gevestigden Europeaan te leeren kennen, [...].
Verder is er vooral sprake van een soort 'recycling' van tekst- en illustratiemateriaal uit Java en Nederlandsch Oost-Indische typen in geïllustreerde
almanakken en kinderboeken uit het fonds van uitgever Sijthoff. 21 De
oude tekst wordt daarbij veelal dusdanig bewerkt dat de notie van een
typebeschrijving geheel uit zicht verdwijnt, of hij wordt vervangen door
een geheel nieuwe die er al evenmin aan beantwoordt. Een uitzondering
wordt gevormd door Java, Schetsen en tafereelen voor de Nederlandsche jeugd
uit 1859. Hier houdt de bewerker, H.R. de Breuk, zich over het algemeen
netjes aan de tekst van Ritter voor Java. Omdat bovendien de illustraties
bestaan uit ingekleurde houtgravures die gebaseerd zijn op de afzonderlijke platen uit dat werk, heeft Java, Schetsen en tafereelen voor de Nederlandsche jeugd nog het meest weg van een aan jeugdige lezers aangepaste
versie van Java of van een nationale typencollectie voor de jeugd. Ook
een boek als Indische typen uit 1885 van J.A. Uilkens bevat wel degelijk
echte typebeschrijvingen, van figuren als de koelie, de inlandse huishoudster en de oppasser. Het is dan ook een echte typenbundel; een
nationale typencollectie is het echter niet, al was het alleen maar vanwege de beperkte omvang en omdat het zo kenmerkende element van
de illustratie ontbreekt.
Tot slot wil ik hier nog één wel heel bijzonder geval van doorwerking
van Java en Nederlandsch Oost-Indische typen noemen. Dat we daarbij het
terrein van de literatuur en zelfs dat van het geschreven woord definitief
achter ons laten, maakt het alleen maar des te interessanter.
In 1856 werd door het Delftse studentencorps, met het oog op het derde
lustrum van de Koninklijke Akademie in het komende jaar, een commissie ingesteld die een gekostumeerde optocht zou moeten organiseren. Omdat aan de akademie ook een afdeling voor de opleiding van
Indische ambtenaren verbonden was, leek het een goed idee voor die
optocht een onderwerp te nemen dat betrekking had op NederlandsIndië. Iets dergelijks leek niet alleen passend voor de studenten, maar
ook van belang voor alle anderen die zich een beeld wilden vormen
van de kolonie. Al in juni had de commissie een ontwerp klaar; ze had
de keus laten vallen op 'een feit uit de geschiedenis van onze OostIndische bezittingen'. Na de grote vakantie zag men zich echter genoodzaakt weer van voren af aan te beginnen, omdat een inmiddels afgetreden en naar Indië vertrokken lid alle stukken had meegenomen. Er
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werd een nieuw onderwerp vastgesteld. Men besloot uit te beelden
hoe de sultan van Djokjakarta zich in statige optocht naar het huis van
de resident begeeft om daar te dineren. Daaraan koppelde men een
parade van diverse individuen en groepen uit het volksleven.22
Hoe de maskerade er ongeveer heeft uitgezien, weten we dankzij een
aantal begeleidende uitgaven en verslagen achteraf. Eén ervan wil ik
met name noemen: Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het

Delftsche studenten-corps den 5den mei 1857, voorstellende den Garebeg optogt
van den sultan van Djokjokarta en de meest karakteristieke typen uit den Nederlandsch-Indischen archipe1. 23 Het betreft hier een maskerade-album in
oblong-formaat met een meermaals uitklapbare ingekleurde lithografie
die in één lange rechte lijn de hele stoet laat zien. De tweede helft
daarvan (voorstellende 'de meest karakteristieke typen uit den Nederlandsch-Indischen archipel') bestaat uit figuren waarvan er ettelijke
herkenbaar zijn als oude bekenden. Zo zijn de Soendanese bruid (in
een draagstoel) en bruidegom (te paard) en de Javaanse regent (te
paard) zo uit Java gestapt, en de hadji en de lijfwachten van de regent
uit Nederlandsch Oost-Indische typen.
Deze studentenmaskerade is bijzonder belangwekkend. Er is niet,
zoals in de negentiende eeuw gebruikelijk, gekozen voor een historisch
onderwerp. 24 Het was, voor zover mij bekend, de enige maskerade uit
die tijd die men - althans voor de helft - als uitsluitend folkloristische
optocht zou kunnen betitelen. Dat wil dan zeggen dat het er enkel om
te doen is een indruk te geven van bepaalde klederdrachten en gebruiken, los van enige historische periode, gebeurtenis of persoonlijkheid.
De figuren die meelopen in de optocht, zijn an oniem. Ten dele zijn het
figuren die je in een an dere, historische optocht als figur an ten zou
kunnen a an treffen, zoals Jav an en in krijgskostuum en een Chinese
priester. De pajong-, sirihdoos- en kwispedoordragers die met kwistige
h an d over de optocht zijn uitgestrooid, zijn d an ook als het ware figuranten in een figurantenoptocht.
Je kunt je afvragen waarom er toen in Delft juist gekozen is voor een
aantal typen als onderwerp v an een optocht. Het zou kunnen zijn omdat
het didactische doel van de nationale typencollecties zo mooi spoorde
met het didactische doel van de optocht. Toch blijft ook dan nog enige
verbazing achteraf mogelijk. Wij zijn gewend het type te beschouwen
als een abstractie, kleurloos en levenloos. Het lijkt daarom een minder
dankbare figuur voor een optocht dan een historische persoonlijkheid,
die juist wel min of meer individuele trekken heeft en eerder levensvatbaar lijkt. Maar aan de andere kant: juist vanwege zijn individualiteit
is zo'n historische persoonlijkheid veel moeilijker overtuigend te belichamen dan een type. Er zal toch enigszins gelet moeten worden op
uiterlijke verschijning en een zekere allure. Het type daarentegen heeft
door het ontbreken van individuele trekken een grote mate van invulbaarheid. Als het kostuum maar klopt, dan kun je er iedereen in stoppen
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Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Delftsche studenten-corps den 5den
mei 1857,1...1. Deel v an de uitklapbare ingekleurde lithografie dat onder andere
de lijfwachten v an de regent en de Javaanse regent voorstelt (KITLV, afd.
Hisdoc, fotonr. 20.345).
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— zo zou men kunnen denken. Het zou dan ook juist deze gedachte
geweest kunnen zijn die maakte dat op 5 mei 1857 in Delft de Nederlands-Indische typen niet alleen meer een bestaan op papier leidden
maar in een optocht tot leven gewekt werden.
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Indië heeft toch ook nog andere
waarde, dan die zich in geld laat
uitrekenen.'
Over leven en werk van G.J.P. (de la) Valette
MARJOLEIN VIERHOUT-DE VRIES
Op 9 september 1899 schrijft Louis Couperus v anuit Java a an zijn uitgever L.J. Veen: 'Ook heb ik zeker het pl an een Indische rom an te schrijven
uit de ambtenarenwereld, en mijn zwager de heer Valette, Rezident te
Passoeroean, en die zeer veel van litteratuur houdt en vroeger ook wel
eens geschreven heeft, zal mij helpen a an alle gegevens, die ik noodig
mocht hebben."
Couperus en zijn vrouw Elisabeth Baud logeren op dat tijdstip bij
zwager Gerard Valette, sinds 1877 getrouwd met Couperus' lievelingszuster Trudy. Tijdens die logeerparij bij de Valettes schrijft Louis Couperus Langs lijnen van geleidelijkheid en begint hij a an De Stille Kracht, waaraan
hij in Batavia en later in Europa verder heeft gewerkt.
Naar a an leiding van de verschijning van deze Indische roman schrijft
Couperus (op dat moment verblijvende in Nice) aan zijn nichtje Stan,
de oudste dochter van Trudy en Gerard Valette: 'ik ben blij, dat het
boek, met zoo een bliksemsnelle geboorte, niet slechter geworden is
dan het is, hoewel papa- auteur er veel slap heidjes in weet. .' 2 Ruim
twintig jaar later - Valette is dan al overleden - zegt Couperus in zijn
reisverslag Oostwaarts over Valettes aandeel in het ontstaan van De Stille
Kracht het volgende: 'Met dankbaarheid herdenk ik, dat ik, logeerende
bij mijn zwager de la Valette [...J, door den blik, dien hij mij liet slaan
in de psyche der hoogere ambtenaren, een boek als De Stille Kracht heb
durven schrijven, hoewel het mystische element er in niet zijn invloed
was. /3
Het is opvallend dat we in verband met deze bekende rom an van
Louis Couperus steeds de naam Valette tegenkomen. Uit de opmerkingen van Couperus blijkt dat Valette niet alleen resident was en behulpzaam bij het schrijven v an De Stille Kracht, maar ook dat hij literaire
aspiraties had.
Over deze zwager v an Couperus, Gerard Valette, weten wij niet veel,
maar wel iets. Rob Nieuwenhuys heeft in zijn Oost-Indische Spiegel een
hoofdstuk a an Valette gewijd. Valette was in zijn tijd bekend in Indië
door zijn korte verhalen in de Java-Bode, die later werden uitgegeven
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in de bundel Baren en Oudgasten. In Frédéric Bastets biografie over Louis
Couperus krijgen we meer informatie over de relatie tussen Valette en
de familie Couperus en vooral over het verblijf van Couperus bij zijn
zwager Valette op Java. Zowel Nieuwenhuys als Bastet maken melding
van Valettes contacten met Multatuli.
Wie was deze Valette? Wat heeft hij geschreven? Hoe was zijn relatie
met Multatuli? Wat voor invloed heeft hij gehad op Couperus bij diens
conceptie van De Stille Kracht?

Wie was Valette?
Gerardus Johannes Petrus Valette werd op 4 juli 1853 in Semarang (op
Java) geboren als eerste kind van Jacob Valette en Constance Cathérine
Hubertine Bastings. De Valettes stammen uit een oud Frans, van oorsprong katholiek geslacht uit Alignan-du-vent, waar de eerste traceerbare Valette, Bernard, in 1370 is geboren. De grootvader van Gerard,
Jean Valette, heeft in 1763 het dorp verlaten en kwam als luitenant
terecht in het leger van Pichegru. In 1784 belandde hij in de Nederlanden en vestigde zich in Amsterdam. Hij trouwt twee maal. Uit de beide
huwelijken worden totaal elf kinderen geboren. Jacob, de jongste en
later vader van onze Gerard Valette, ziet op 4 november 1822 in Haarlem
het levenslicht.
Deze Jacob vertrekt als onderwijzer naar Java. Wanneer is niet bekend. Wel bekend is dat hij in 1852 trouwde met Constance Bastings.
In 1853 wordt dan in Semarang Gerard geboren. Over Gerards jeugd
weten we niet meer dan dat hij 'een van de gelukkigen [was] die nooit
de lagere school bezochten, doch door zijn moeder gereed gemaakt werd
voor het gymnasium Willem III te Batavia'.4
Zijn moeder moet dus een ontwikkelde vrouw zijn geweest. Het lijkt
mij echter ook mogelijk dat vader Jacob zijn oudste zoon heeft klaargestoomd voor het middelbaar onderwijs. Jacob Valette namelijk was van
1862 tot 1885 docent in 'langues et littérature moderne au Lycée de
Batavia'. 5 De liefde voor de literatuur heeft Gerard dus van niemand
vreemd. In de periode dat vader Jacob Valette doceerde aan het lyceum
te Batavia, woonde ook de jonge Louis Couperus met zijn ouders, broers
en zusters in Batavia. Couperus bezocht toen het Willem III. Mogelijk
heeft hij les gehad van de aanstaande schoonvader van zijn zusje Trudy.
Door wie dan ook voorbereid op het Willem III, door vader of door
moeder, Valette is een snelle leerling. Op zijn zestiende doet hij eindexamen en vertrekt naar Delft voor de ambtenarenopleiding voor het Binnenlands Bestuur. Drie jaar later, in 1872, slaagt hij voor zijn grootambtenaarsexamen en keert terug naar Indië. Hij is dan 19 jaar. Hij
wordt te werk gesteld bij het Departement van het Binnenlands Bestuur
in Batavia.
Eigenlijk wil hij liever op de 'buitenbezittingen' werken, maar men
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verzekert hem dat hij sneller vooruit kan komen via de 'bureaux' op
het Departement. Valettes enthousiasme voor het bureauwerk is echter
niet bepaald groot. Hij verdwijnt regelmatig met zijn kameraden naar
de naastgelegen sociëteit Concordia om te biljarten. Natuurlijk wordt
hij ook wel eens betrapt op zijn gespijbel, maar dat heeft nooit tot
desastreuze gevolgen geleid. Buiten het werk amuseert de jonge Valette
zich dus uitstekend. Niets prettiger voor een vrijgezel d an het koloniale
leventje in Batavia. Veel danspartijtjes, recepties, spelletjesavonden bij
gastvrije families thuis. Ongetwijfeld zal hij op één v an deze avondjes
kennis gemaakt hebben met Trudy Couperus, de zuster v an zijn studiegenoot John Ricus en v an de toen nog jonge Louis.
In 1874 krijgt Valette een aanstelling als aspirant-controleur en wordt
geplaatst op de westkust van Sumatra. Zijn diensttijd is slechts van
korte duur ten gevolge v an een leveraandoening die hem het paardrijden onmogelijk maakt. (De enige manier voor een ambtenaar in de
binnenl an den om zich te verplaatsen is te paard.) Hij wordt op nonactief gezet en na zijn herstel keert hij terug naar Batavia, waar hij weer
terecht komt op de Bataviase hoofdbureaus: hij wordt benoemd tot 2e
commies bij de Algemene Secretarie.
Voor zijn vertrek naar Sumatra had Valette zich bijzonder aangetrokken gevoeld tot Trudy Couperus; het spijt hem deze keer daarom helemaal niet dat hij in Batavia bureauwerk moet verrichten. Gerard en
Trudy trouwen in februari 1877 en blijven voorlopig in Batavia wonen.
Naast zijn werk als 'pennist' wil Valette 'van zijn pen andere genoegens
[...] beleven, dan het opstellen van officiëele "stukken", waarin dan
nog vaak onbarmhartig geschrapt en gewijzigd werd'.6
Zo ontstaat zijn eerste verhaal: 'Indische Jongens' (de Indische tegenh an ger v an het verhaal 'Hollandse Jongens' uit de Camera Obscura), dat
hij onder de naam Paul Ekhard naar de redactie v an de Java-Bode stuurt,
die het stukje onmiddellijk plaatst. Dit wordt het begin van Valettes
literaire carrière. Met de hoofdredacteur komt hij overeen dat hij eens
in de week een stukje zal schrijven voor de Java-Bode. Hij kan echter
alleen literaire, niet-geëngageerde stukjes insturen. Als ambtenaar bij
het Binnenl an ds Bestuur wordt hij niet geacht over politieke onderwerpen te schrijven. De Java-Bode was bovendien in die tijd een scherp
oppositieblad dat niet erg door de regering gewaardeerd werd. Het was
toen voor een ambtenaar niet bepaald 'bon ton' om met journalisten
om te gaan. Zelf stukjes schrijven voor een dagblad werd in 1874 helemaal niet gewaardeerd en als 'een onvoegzaam bedrijf' beschouwd.'
Desalniettemin blijft Valette schrijven voor de Java-Bode. Er worden
regelmatig stukjes van hem geplaatst en al gauw weet heel Batavia wie
achter de naam Paul Ekhard schuil gaat. Aanvaringen met zijn superieuren zijn onvermijdelijk. Herhaaldelijk wijst men hem erop dat het ongepast is voor een ambtenaar van de Algemene Secretarie voor zo'n omstreden blad als de Java-Bode te werken. Het zal zijn carrière kunnen
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schaden. Valette trekt zich daar echter niets van aan en blijft met zijn
'onvoegzaam bedrijf' doorgaan. Hij publiceert ook in andere kranten,
onder andere in het Soerabajaasch Handelsblad. Iedereen in Indië kent nu
zijn pseudoniem en halverwege de jaren '80 lijkt men te berusten in
het eigenzinnige optreden van Valette en is zijn naam als ambtenaarauteur gevestigd.
In februari 1878 is intussen in Batavia het eerste kind van Trudy en
Gerard Valette geboren: een dochter, Constance, genoemd naar grootmoeder Valette. Deze Constance (Stan) zal later jarenlang het lievelingsnichtje zijn van haar beroemde oom Louis Couperus met wie zij regelmatig correspondeerde.
Ondertussen heeft Valette ondanks zijn geschrijf toch promotie gemaakt. Hij wordt benoemd tot secretaris van de residentie Banjoemas,
waarheen het gezin verhuist in november 1878. Lang blijven ze daar
niet. In januari van het jaar daarop wordt Valette wegens ziekte (hij
sprak ooit van een niet genoeg te waarderen leverkwaal) een tweejarig
verlof naar Europa verleend. Het zal echter tot eind juni duren voordat
Valette en Trudy met de kleine Stan scheep gaan aan boord van het
stoom schip 'Overijssel'. De reis naar Nederland verloopt niet naar
wens. Ter hoogte van Kaap Guardafui (oostelijkste punt van Afrika)
loopt het schip vast. Het schip en de lading gaan verloren, maar de
passagiers kunnen met vlotten en bootjes door de woeste golven aan
land gebracht worden, waar zij een primitief bivak inrichten. Het gebied
bestaat nagenoeg geheel uit zandwoestijn. De schipbreukelingen lijden
tal van ontberingen. In deze uiterst penibele omstandigheden bevalt
Trudy van hun tweede kind, een jongen, die Jacques Guardafui genoemd wordt. Na 34 eindeloos lange dagen worden ze gered en eind
augustus zet het gezin Valette uitgeput voet aan Nederlandse wal.8
De verloftijd wordt door Valette goed besteed. Hij publiceert veel in
binnen- en buitenlandse tijdschriften, geeft een bundel verhalen uit en
maakt veel reizen.
Een hoogtepunt in die verlofperiode is de ontmoeting met de door
hem zo bewonderde Multatuli. Daar zal ik nog nader op ingaan. Een
ander hoogtepunt is de geboorte van hun derde kind, een meisje, Berthe,
in de zomer van 1881.
Half april 1882 wordt Valette benoemd tot secretaris van de residentie
Passoeroean (waar hij vijftien jaar later als resident terug zal komen)
en hij vertrekt in juni alleen naar Indië. Trudy blijft in Den Haag achter
voor de geboorte van hun vierde kind. Het is een jongetje, Paul, dat
echter acht dagen na zijn geboorte sterft en in Den Haag in het graf van
de familie Reynst wordt bijgezet.9 In september is Trudy sterk genoeg
om met de andere drie de terugreis naar de Oost te aanvaarden. Wederom wordt het een rampzalige reis. De éénjarige Berthe komt aan
boord te overlijden en moet in Suez worden begraven. Men kan zich
voorstellen hoe treurig het weerzien is tussen Valette en zijn gezin. Tot
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overmaat van ramp sterft nog geen half jaar later - in Passoeroean - de
tweeëenhalfjaar oude Jacques Guardafui aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking. Binnen negen maanden hebben Trudy en Valette
drie van hun vier kinderen verloren. In de daaropvolgende jaren worden
nog twee kinderen geboren: John en Edmée. John zal later voor zijn
beroemde oom Louis Couperus de Engelse vertaling verzorgen van
diens boek Nippon.
Met Valettes Indische bestuurs-ambtelijke carrière gaat het ondertussen voorspoedig. In 1896 treffen wij hem als assistent-resident aan in
Buitenzorg, waar hij tegelijkertijd fungeert als hoofd van politie. In die
functie werkt hij mee aan een experiment tot het opsporen van misdadigers. In die tijd maakt het antropometrische systeem van de Fransman
A. Bertillon nogal opgang. Deze had een manier bedacht om misdadigers te identificeren door middel van allerlei metingen (schedelomvang,
afstand tussen de wenkbrauwen etc.). Valette wordt belast met een
onderzoek volgens dit systeem in Batavia, Semarang en Soerabaya. Dit
experiment heeft twee jaar geduurd. Over de resultaten is helaas niets
bekend. Evenmin wat Valette er van vond.
In 1898 wordt Valette benoemd tot resident van Tegal, waar hij tevens
een afdeling van de Orde der Vrijmetselaren op richt: de Loge 'Humanitas'. Hij wordt daarvan de eerste Voorzittend Meester. Valette kwam
uit een maçonnieke familie. Zijn grootvader Jean Valette behaalde in
1819 zijn 'graad van Meester in de eerwaarde Order der Vrijmetzelaaren'
van de Loge 'La Paix' in Amsterdam en vader Jacob Valette werd in
1851 aangenomen in de Loge 'La Persévérance' in Maastricht. Gerard
zelf haalde tijdens zijn tweede verlof periode -1894 tot 1896 - zowel
zijn tweede (gezel) als derde (meesters) graad bij de Loge 'De Ware
Broedertrouw' in Gouda. Waarom Valette toen in Gouda woonde en
hoe lang hij daar verbleef is onbekend. In Tegal blijft Valette slechts
een jaar. In 1899 wordt hij resident in Passoeroean. Tevens wordt hij
belast met het bestuur van de residentie Probolingo. Daar Passoeroean
honderden kilometers verwijderd ligt van Tegal, is het voor Valette
niet mogelijk zijn Vrijmetselaarsactiviteiten voort te zetten. Hij blijft in
naam lid van 'Humanitas'.
Over zijn Indische tijd, na het eerste verlof, vanaf 1882 weten wij
- behalve wat zijn staat van dienst vermeldt - verder niets. Er zullen
ongetwijfeld nog brieven van hem aan Multatuli boven water komen
bij de uitgave van de laatste delen Volledig Werk van Multatuli. Van de
correspondentie tussen Trudy Valette en Louis Couperus weten wij
alleen iets aan de hand van het artikel van Paul Ekhard in de Nieuw
Courant van 10 juni 1913, waarin hij citeert uit de brieven van Trudy
en Louis.'° Wel weten we dat hij als ambtenaar bij het Binnenlands
Bestuur grote waardering heeft ondervonden. Dat blijkt ook uit de vele
onderscheidingen die hem ten deel zijn gevallen: Commandeur in de
orde van de Witte Olifant van Siam, Commandeur in de orde van de
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Kroon van Siam, Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw en ridder
van het Legioen van Eer.
Op 3 april 1903 wordt het verzoek van Valette om voor hem en zijn
kinderen John en Edmee de toevoeging De la te mogen voeren toegewezen. Constance is dan al getrouwd met een zekere Fritz Biberle en zal
geen behoefte gehad hebben aan de naamsverandering.
In 1907 verlaat De la Valette 's lands dienst. Hij is nog een tijdje
president van het syndicaat van suikerfabrieken, maar dan zeggen Gerard en Trudy de tropen vaarwel en vertrekken voorgoed naar Nederland. Vanaf 1910 neemt De la Valette zijn literaire werkzaamheden
weer ernstig ter hand. Hij schrijft voor de vooraanstaande Nederlandse
bladen en literaire tijdschriften en blijft tot aan zijn dood toe regelmatig
publiceren. Op 17 april 1922, vier jaar na de dood van zijn vrouw Trudy,
overlijdt Gerard de la Valette. Twee dagen later wordt hij onder zeer
grote belangstelling op Eik en Duinen begraven.

Wat schreef hij?
Bij het inventariseren van Valettes publikaties valt op dat er noch in
Indische noch in Nederlandse tijdschriften iets van hem is verschenen
in de jaren 1883 tot en met 1909.
Ik zou Valettes werk in twee periodes willen indelen: de eerste periode van 1874 tot 1883 - de eerste jaren als BB-ambtenaar in Indië en
het eerste Europese verlof, en de tweede periode die het tijdvak beslaat
van 1910 tot 1922 - de jaren als gepensioneerd 'oudgast' in Holland
tot aan zijn dood. Tussen deze twee perioden in schijnt Valette niets
gepubliceerd te hebben. Misschien had hij het te druk met zijn ambtelijke taken, misschien ook heeft hij door de perikelen in zijn 'commiezentijd' ingezien dat hij als BB-ambtenaar beter niet kon publiceren.
Hoewel de publieke opinie ten opzichte van journalisten en'krantengeschrijf' sindsdien in gunstige zin veranderd was, zal ook Valette het
misschien niet 'welgevoeglijk' hebben gevonden om als hoger ambtenaar te publiceren. De meest waarschijnlijke reden van de 'produktiestop' lijkt me toch dat Valette het aan tijd heeft ontbroken zich met
andere dan bestuurszaken bezig te houden. Het zijn slechts speculaties.
Wat wij wel weten is dat Valette vóór 1883 en na 1910 zeer veel geschreven en gepubliceerd heeft.
Ik geef een kort overzicht van deze twee perioden.
Periode I: 1874- 1883
In deze periode verschijnen twee soorten publikaties:
A. artikelen bestaande uit: boekbesprekingen, kritieken, literaire
essays.
B. korte verhalen, die we als literatuur beschouwen.
De artikelen (A) schrijft Valette voornamelijk voor de tijdschriften De
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Gids, De Nederlandsche Spectator en Nederland. Verder verschijnen er regelmatig stukjes in het Nieuws van den Dag.
De korte verhalen (B) zijn grotendeels geschreven in Indië en gepubliceerd in de lavabode. Later (1880) zijn ze zoals reeds vermeld verschenen
als bundel onder de naam Baren en Oudgasten. Valette probeert in deze
verhalen op mild-ironische manier een realistisch beeld te schetsen van
situaties en personen uit de koloniale samenleving in het NederlandsIndië van omstreeks 1875.
Hoewel zijn taalgebruik nog wat plechtstatig is (bijv.: 'Ge kunt het
den Indischen jongen aanzien dat de tijger zijn landgenoot is.' B010,
p. 7), en de toon van sommige verhalen moralistisch aandoet, valt in
zijn verhalen duidelijk te merken dat Valette een aanhanger is van de
'nieuwe school' die 'een tekenaar met de pen' wilde zijn, 'zoals de
Franse realisten dat waren'."
Zijn verhalen zijn geen romantische belevenissen van tragische helden, maar duidelijk een poging tot het weergeven van het koloniale
leven zoals het in werkelijkheid was.
Dat Valette bekend was met het Franse realisme en naturalisme blijkt
niet alleen uit het verhaal 'Omtrek van een eerlijk man', waarin één
van de gasten wordt vermaand 'niet naturalistisch' te worden, maar
vooral uit een artikel dat hij voor het tijdschrift De Banier schreef. In
dit opstel geeft Valette eerst een beschrijving van het naturalisme in
Frankrijk, vervolgens bespreekt hij enkele rom an s van Zola en vergelijkt de enthousiaste kritieken van Ten Brink met de uiterst negatieve
mening van Edmond De Goncourt. Valettes standpunt ligt in het midden: 'Zola is een schrijver, die beurtelings waardering afdwingt en
weerzin wekt.'12 Valette zal kennis gemaakt hebben met Zola's werken
via J an ten Brink, die hij persoonlijk gekend moet hebben en wiens
besprekingen van Zola's rom an Un page d'amour (1878) hij zeker gelezen
heeft. Bovendien verbleef Valette in 1880 enkele maanden in Parijs,
waar hij artikelen schreef voor het tijdschrift Voltaire, dat Zola's roman
Nana als feuilleton uitgaf. Zowel Brom als Nieuwenhuys hebben beweerd dat Valette met zijn bundel Baren en Oudgasten Zola en het naturalisme bij het Indische publiek heeft geïntroduceerd. Termorshuizen
spreekt dit tegen in zijn biografie over P.A. Daum. Volgens hem is het
J an ten Brink geweest, die in 1879 als 'een v an de allereersten [...]
Zola en het naturalisme in Nederl an d bekend maakte' en met zijn artikelen hierover 'het naturalisme in de Indische pers introduceerde'. 13 Baren
en Oudgasten is in november 1880 uitgegeven in Nederl an d en werd
vermoedelijk pas begin 1881 in Indië in omloop gebracht. De artikelen
v an Ten Brink waren toen waarschijnlijk al in Indië verschenen. Maar
al was Valette niet de eerste die Zola en het Franse Naturalisme introduceerde in Indië, hij is misschien wel de eerste geweest die een poging
heeft gedaan om een realistisch beeld te geven v an de koloniale samenleving in Nederl an ds-Indië.
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Naast Baren en Oudgasten is er in Valettes eerste literaire periode,
namelijk in 1882, nog een andere bundel verschenen. De 'minibundel'
Uit Den Haag, een bundeling van vier 'Haagsche reporterpraatjes', die
Valette schreef over het wel en wee van de Haagse politiek in die dagen
- op de zelfde enigszins ironische manier geschreven als de verhalen
uit de eerste bundel.
Periode II: 1910-1922
In dit tijdsbestek schrijft Valette geen korte verhalen meer, geen literatuur. We mogen dus niet spreken van een literaire periode, maar gezien
de enorme hoeveelheid publikaties die vanaf 1910 op zijn naam staan,
is het zeker de moeite waard daar aandacht aan te besteden. Aanvankelijk verschijnen er van zijn hand voornamelijk boekbesprekingen, kritieken en literaire opstellen in De Gids en De Nieuwe Courant. In 1912
wordt door Valette en andere oud-BB-ambtenaren het Koloniaal Tijdschrift opgericht. Vanaf die tijd publiceert Valette hoofdzakelijk in dit
maandblad.
Naast boekbesprekingen en zijn rubriek over koloniale literatuur,
verschijnen er van zijn hand regelmatig artikelen en opstellen van politieke, economische of geschiedkundige aard.
Belangrijk voor Valettes visie op het koloniaal beleid in Nederland
en de uitvoering ervan in Indië is zijn 'Kroniek', die elke maand onder
de naam Tertius in het Koloniaal Tijdschrift verschijnt. Hierin reageert
Valette op alle actuele zaken die met Nederlands-Indië te maken hebben, zoals: het politieapparaat, het opiumvraagstuk en de benoeming
en opleiding van BB-ambtenaren. Geestig schrijft Valette over zijn jonge
jaren als commies in Batavia, in 'Blocnotes v an een Oudgast'.
Zijn artikelen en politieke uiteenzettingen kenmerken zich door
krachtig, helder taalgebruik, waarbij Valette zijn mening niet onder
stoelen of b an ken steekt.

Valette en Multatuli
In 1910 verschijnt er een artikel van Valette in De Gids: 'Dek'. 14 Het zijn
herinneringen aan Multatuli, die hij goed gekend heeft. De eerste ontmoeting met Multatuli vond plaats in januari 1880 (toen Valette dus
met verlof in Nederland was) in de Diligentiazaal in Den Haag, waar
Multatuli een lezing hield. Valette was meegenomen door Carel Vosmaer, die hij gekend moet hebben door zijn publikaties in diens tijdschrift De Nederlandsche Spectator. Valettes eerste indruk was die van
teleurstelling. Hij vond Multatuli gekunsteld en saai. Later tijdens een
lunch waarvoor hij ook was uitgenodigd, raakt Valette pas echt geboeid
door de grote meester, die dan op zijn best is: rad pratend, van de hak
op de tak springend, borrelend van ideeën die bij hem plotseling opkomen. Deze ontmoeting wordt het begin van een vriendschap tussen de
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zestigjarige Dek (zo mogen vrienden hem noemen) en de vierendertig
jaar jongere Valette, een vriendschap die zal blijven duren tot aan Multatuli's dood in 1887.
Die ontmoeting was natuurlijk niet Valettes eerste kennismaking met
het fenomeen Multatuli. Als dertienjarige jongen ontdekte Gerard Valette Multatuli toen hij de eerste bundel Ideeën in handen kreeg. Later
in Delft zal hij ongetwijfeld met zijn studiegenoten - allen in opleiding
voor een betrekking bij het BB - de Max Havelaar gelezen en besproken
hebben. Er zullen zeker heftige discussies geweest zijn tussen de toekomstige BB-ambtenaren. Men was pro of contra, maar onberoerd liet
hij niemand. Valette zegt daarover in zijn artikel in De Gids: 'Hij sloeg
te geweldig in. Onverschillig liet hij niet. Men moest hem haten of
onder zijn meesterschap komen. Niemand in Nederland heeft op een
paar elkaar opvolgende geslachten zulk een diepen, zulk een hevigen
invloed uitgeoefend. Het eerst met den "Havelaar", maar vooral, en
verder om zich grijpend, met den "Ideeën", de opstandeling, de beeldstormer, die de jeugd meesleepte.'15
Tijdens zijn verlof brengt Valette in de zomer van 1880 op uitnodiging
van Multatuli een bezoek aan hem en zijn tweede vrouw Mimi in
Geisenheim. Valette brengt daar op een gegeven moment de kwestie
Lebak ter sprake. Hij schrijft hier over: 'Hoe kort ook nog, ik had lang
genoeg bij het Binnenlandsch Bestuur gediend, om niet tegen over den
"Havelaar" meer dan één voorbehoud te maken. Bij mijn eerbied voor
den man, die alles, zich zelf en de zijnen, ten offer gebracht had voor
hetgeen hij recht en plicht achtte, kon ik niet de opvatting deelen, dat
hij op juiste en gepaste wijze tegenover de regent van Lebak was opgetreden.'16
Volgens Valette was het onmogelijk dat Havelaar na een paar weken
in een onbekend gebied al een degelijk onderzoek had kunnen instellen. Hij sprak geen enkel dialect van die streek, slechts het gangbare
'brabbelmaleis'. Het was bovendien onwaarschijnlijk, meent Valette,
dat de 'gewone' Javaan, de kleine man, zo maar bij een nieuw aangekomen Europees ambtenaar van wie hij niets afwist, ging klagen over
zijn hoofden, 'laat staan over het aanzienlijkste hoofd, een ouden, invloedrijken regent van hooge afkomst' en zeker niet in die tijd. 'Zelfs
een zo buitengewoon begaafd man als Havelaar', zegt Valette, 'leert
niet in enkele weken tijds toestanden kennen in een voor hem tot
dusver zo vreemde streek.'
Dit was Valettes mening over de Havelaargeschiedenis in 1880, maar
dertig jaar later denkt hij er niet anders over. Hij zegt in hetzelfde artikel:
'Op later leeftijd, toen ik zelf een veeljarige ervaring als assistent-resident en resident achter me had, den Havelaar aandachtend overlezend,
werden de gevolgtrekkingen uit de aangegeven bedenkingen mij tot
een vaste overtuiging." 7 Valette heeft zijn bedenkingen tegen 'de zaak
Lebak' met grote omzichtigheid te berde gebracht bij Douwes Dekker,
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maar deze heeft ze vriendelijk verworpen, geheel overtuigd van zijn
goed recht en gelijk. Het onderwerp Lebak wordt nadien nooit meer
ter sprake gebracht. Maar de genegenheid voor elkaar blijft. De waardering is wederzijds. Multatuli geeft herhaaldelijk blijk van zijn bewondering voor Valette. Zo schrijft hij bijvoorbeeld aan zijn vriend Julius de
Geyter: 'Volgens mijn methode van kritiek nu is de heer Valette 'n
uitstekend schrijver, een der besten die we hebben, zoo niet de beste."8
En aan vriend Vosmaer: 'Sakkerloot wat schrijft Valette goed! [...] Wat
een stipte taal. In langen tijd las ik niets zoo degelijk."9
(Vosmaer is overigens minder enthousiast over Valette; hij vindt hem
maar een arrogant, eigenzinnig mens. Wel begrijpelijk: Valette had
namelijk in het tijdschrift Nederland Vosmaers Amazone afgekraakt.)
De ideeën van Multatuli over de verdrukte Javaan zijn ook bij Valette
aangeslagen. We lezen in het laatste hoofdstuk van Baren en Oudgasten:
'Ge kunt [...] den inlander, tot op zekere hoogte, helpen meester van
zijn eigendom te blijven, door in uw kring en naar uw vermogen, [...]
afpersingen en knevelarijen tegen te gaan: Ge kunt hem soms helpen
bij den aanleg eener waterleiding of iets leeren, waardoor hij meer
partij kan trekken van zijn grond en den mest zijner paarden en buffels.'
Valette was geen klakkeloos navolger van Multatuli's ideeën en opvattingen. Zijn kritische houding ten opzichte van de grote meester is
merkbaar in zijn werk.
In zijn verhaal 'Javaansch Landspel', dat als een van zijn mooiste
verhalen beschouwd mag worden, laat Valette zien dat een Javaans
dorpshoofd niet een schurk hoeft te zijn ook al stelt hij voor Hollandse
begrippen onaanvaardbare eisen aan de bevolking. In het verhaal is de
goede 'Loerah' weliswaar een streng leider die af en toe een buffel of
sarong opeist van zijn 'onderdanen', maar in tijden van nood staat hij
als een vader achter zijn bevolking. Valettes kritiek richt zich alleen
tegen de excessen van dorpshoofden, tegen hun malafide bestuur. Uit
het verhaal blijkt duidelijk Valettes kennis en begrip voor de gewoonten
en zeden van de Javaanse bevolking, voor hun adat. Ik denk dat hij in
dit opzicht veel genuanceerder en realistischer is dan Douwes Dekker.
De artikelen die Valette over Multatuli geschreven heeft, geven blijk
van zijn grote waardering, zijn eerbied voor hem als leermeester, maar
vooral als bevrijder. Multatuli is de baanbreker uit zijn jonge jaren
geweest. Taboes werden doorbroken. Toen men eenmaal aan die vrijheid gewend was, had men het werk van Multatuli niet meer nodig
en dat is volgens Valette de reden dat er in 1910 geen Multatulianen
meer zijn. 'Maar van Dek', schrijft Valette, 'den mensch, aan wien niets
menschelijks vreemd was, wien niets menschelijks gespaard bleef, leeft
in mij voort de heugenis aan een vereerden ouderen vriend, bezorgd,
edelmoedig als weinigen. En dit mooie, niets kan 't uitwisschen.'2°
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Gerard Valette, assistent-resident te Buitenzorg. Hij houdt zijn helmhoed boven
een jarig nichtje (Rob Nieuwenhuys, Baren en Oudgasten, Tempo doeloe - een
verzonken wereld, 152).
146

Valette en Couperus
Gerard Valette heeft Louis Couperus voor het eerst ontmoet in Batavia
toen deze een jongen van tien jaar was en Valette als pas uitgekomen
jong BB-ambtenaar het huis van de familie Couperus bezocht. Veel
contact met elkaar hadden zij waarschijnlijk toen niet. Gerard Valette
had het bovendien te druk met Louis' zuster Trudy. In 1878 ging Louis
met zijn ouders terug naar Nederland. Couperus en Valette zullen elkaar
gezien en gesproken hebben tijdens de keren dat het gezin Valette met
verlof in Nederland was, maar daarover weten wij niet veel. Van Couperus' verblijf bij de Valettes in Tegal en Passoeroean zijn enkele brieven
van familieleden en vrienden overgeleverd. Zo hebben we enigszins
een idee kunnen krijgen hoe en onder welke omstandigheden De Stille
Kracht is ontstaan.
Frédéric Bastet heeft er op gewezen dat De Stille Kracht in bepaalde
opzichten een merkwaardig boek is, vergeleken met de andere werken
uit Couperus' oeuvre. Niet alleen is het boek de enige roman die zich
in Indië afspeelt, het is ook een werk waarin Couperus zijn visie geeft
op de Nederlandse overheersing in Indië. Uit die visie spreekt duidelijk
een anti-koloniale houding. Bastet wijst op de diverse passages in De
Stille Kracht waarin de Nederl an ders er niet zo best van af komen. De
resident V an Oudijck bijvoorbeeld verzucht aan het eind van het boek:
'Arm Indië... wat schelden ze er niet op. Het land k an het toch niet
helpen dat er Kaninefaten op zijn grond zijn gekomen, barbaarsche
veroveraars, die maar rijk willen worden en weg...' 21 De controleur Van
Helderen is feller: 'Indië is niet meer dan een reusachtige maar uitgeputte kolonie, steeds uit Holland bestuurd met één idee: winstbejag.
[...] het land uitgezogen, en de werkelijke bevolking, - niet de Hollander, die zijn Indies geld opmaakt in Den Haag; maar de bevolking, de
Indose bevolking, verknocht aan de Indische grond, - neêrgedrukt in
de minachting v an de overheerser, die ééns die bevolking uit zijn bloed
verwekte - maar nu dreigende op te staan uit die druk en die minachting.'22
Dit is een vrij scherpe kritiek op de Nederlandse overheersing, zeker
voor iemand als Louis Couperus die zich nooit met politiek heeft beziggehouden en bovendien uit een zeer conservatief koloniaal milieu komt.
Papa John Ricus Couperus stond bekend om zijn brochures tegen moderniseringen van het regeringsbeleid in Nederlands-Indië. Volgens
Bastet23 kan het dan ook niet anders dan dat Couperus in die antikoloniale houding beïnvloed moet zijn geweest door zijn zwager Valette.
Opvallend is dat alleen in De Stille Kracht sprake is van kritiek op de
Nederl an dse overheersing. Wij komen deze kritiek nergens anders
tegen in het werk van Couperus. Integendeel, als Couperus tweeëntwintig jaar later terugkeert naar de Indische archipel, is hij in zijn
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verslag daarvan - in Oostwaarts - juist vol lof over de Nederlanders die
onder zulke barre omstandigheden hun arbeid verrichten: 'Onze mannen en vrouwen in Indië zijn te bewonderen om hun energie. Het is
of zij niet willen bukken voor het klimaat, dat ons aller vijand hier is.'24
Hoe dacht Valette eigenlijk over het Nederlandse koloniale systeem
in Indië? Welke visie spreekt uit zijn werk?
Als wij kijken naar het werk van Valette, met name naar de bundel
Baren en Oudgasten, dan zijn er passages aan te wijzen waarin Valette
kritiek uit op de Hollandse mentaliteit 'Make your money and go home'.
Ook is Valette, zoals reeds besproken, zeer begaan met het lot van de
Javaanse bevolking en veroordeelt hij de excessen van de Javaanse
hoofden. Maar bij Valette staat de Nederlandse overheersing in Indië
niet ter discussie. Evenmin als Multatuli, is Valette anti-koloniaal. De
aanwezigheid van de Nederlanders in Indië is een vaststaand feit. Het
is de taak van de Nederlandse overheid Indië naar haar beste vermogen
als kolonie te besturen en zorg te dragen voor het welzijn en de opvoeding van de Indische bevolking. Valettes kritiek richt zich op het beleid
door de Hollanders, op hun mentaliteit - nooit op hun aanwezigheid.
Ook later in zijn publikaties in het Koloniaal Tijdschrift toont Valette zich
weliswaar liberaal en ethisch, maar toch koloniaal. De Nederlandse
aanwezigheid in Indië blijft noodzakelijk: 'Naar onze meening, ware
zelfbestuur voor Indië binnen de eerste eeuw de ergste ramp voor Indië',
schrijft Valette in 1914. 25 Vijf jaar later is zelfs voor Valette een zelfstandig Indonesië niet meer zo denkbeeldig maar toch: 'Zoolang wij nog
geroepen zijn om Indië te besturen, de leiding te geven tot haar toekomstige zelfstandigheid, dient het gezag gehandhaafd te worden met vaste
hand.'26
Wij komen nergens in Valettes werk opmerkingen tegen over 'barbaarsche veroveraars' die het arme Indië uitbuiten. Hij heeft het ook
niet over de 'overheerschte Javaan' en 'overheerschers-gedachte' zoals
Couperus doet in De Stille Kracht. Er is bij Valette geen sprake van de
anti-koloniale houding die wij in De Stille Kracht tegenkomen.
We kunnen ons dan ook afvragen of de anti-koloniale visie die uit
de roman spreekt wel afkomstig is van Valette. Misschien hebben andere factoren een grotere rol gespeeld. Het is niet onwaarschijnlijk dat
gebeurtenissen in de binnenlandse politiek in Indië op dat moment
indruk hebben gemaakt op Couperus. Tegen het eind van de eeuw
namelijk gingen er steeds meer geluiden op dat het koloniaal beleid
in Nederlands-Indië meer gericht moest zijn op de welvaart en het
welzijn van de inheemse bevolking. Deze 'ethische richting' kreeg
steeds meer aanhang. Van cruciaal belang is in dit opzicht het geruchtmakende artikel van Mr. C.Th. van Deventer in: 'Een Eereschuld', dat
in 1899 in De Gids verscheen. In dit artikel rekent Van Deventer het
Nederlandse volk voor hoeveel miljoenen guldens Nederland haar kolonie schuldig is en waarom deze schuld terugbetaald moet worden. Van
148

Deventers artikel heeft de gemoederen behoorlijk in beroering gebracht,
zeker in Indië. Het is ongetwijfeld 'the topic of the day' geweest op de
verandah's in Tegal en Passoeroean en waarschijnlijk hebben de beide
zwagers zich laten meeslepen door de 'ethische storm'. Mogelijk heeft
dat bij Couperus tot de anti-koloniale gevoelens geleid, die uit De Stille
Kracht zo duidelijk naar voren komen.
Gezien het feit dat er tussen 1883 en 1913 niets van Valette is verschenen en wij tot dusver ook niets weten over Valettes visie in die tijd ten
opzichte van het koloniale beleid en de Nederlandse overheersing in
Nederlands-Indië, is het onmogelijk te stellen dat Valette Couperus in
dit opzicht beïnvloed heeft.
Zeker is dat Couperus Valettes ideeën over het Binnenlands Bestuur
heeft verwerkt in De Stille Kracht. Resident Van Oudijcks kijk op het
leven van een ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur komt overeen
met Valettes visie op de BB-ambtenaar in zowel Baren en Oudgasten als
in zijn 'Kronieken' in het Koloniaal Tijdschrift. Couperus zegt het zelf:
'Ik had nooit dit boek kunnen ontwerpen als ik zijne voorlichting had
moeten missen. Nu kon ik, door het vele wat hij mij vertelde, mij
voorstellen, hoe een rezident, hoofd van gewestelijk bestuur, zich voelen moest, zoo hij een persoonlijkheid was.'27

Tot slot
Uit de publikaties van en over Valette, uit de brieven van en aan hem
en uit andere documenten, is het beeld tevoorschijn gekomen van een
krachtige persoonlijkheid, van een eigenzinnig mens die zich niet conformeerde aan regels die hem niet bevielen. Een schrijver die voor zijn
mening uitkwam en een ambitieus, bezield BB-ambtenaar. Een koloniaal ja, maar uit het goede hout gesneden, een mens die oprecht hield
van Indië en haar bevolking, voor wie Indië 'toch ook nog andere
waarde [had}, dan die zich in geld laat uitrekenen'.28

Met veel dank aan dr. F.L. Bastet voor zijn bijdrage aan dit artikel.
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Aan de ontreddering voorafgegaan
H.L. Leffelaar
JOOP VAN DEN BERG

In het februari/maart-nummer 1954 van het Leidse literaire studententijdschrift Minerva stond destijds een nogal lang uitgevallen verhaal
over het leven in een Japans interneringskamp in Nederlands-Indië.
De schrijver was een zekere B. Spoenders die - naar uit het verhaal
was op te maken - circa 24 jaar oud moest zijn en in zijn jeugd geïnterneerd was geweest in de kampen op Sumatra, eerst in een vrouwenkamp en later in een aantal mannenkampen. Het verhaal, getiteld 'Op
eigen gezag', beslaat ruim twintig bladzijden van het dertig pagina's
tellende tijdschrift, waarin wij bij de leden van de adviesraad, de redactie en de medewerkers een reeks illustere namen aantreffen van auteurs
die nog steeds actief zijn: Henk Hofland, Vasalis, Jessurun d'Oliveira,
F.L. Bastet en Ronnie Desaur. Het bewuste verhaal van Spoenders is
nauwelijks een verhaal te noemen, meer een bundeling van losstaande
herinneringen, die te zamen een indruk moeten geven van wat het is
geweest om als jong kind geïnterneerd te zijn. De schrijver beseft dit
zelf heel goed, want hij noteert: 'Terwijl ik dit schrijft bemerk ik hoe
verschrikkelijk moeilijk het is om een beetje samenhangend al die
eigenlijk los staande gebeurtenissen na te vertellen.'
Ondanks dat voorbehoud was het een opmerkelijk relaas. Het was
- bij mijn weten - voor het eerst dat de herinneringen aan de Japanse
kampen verwoord werden door iemand die die gebeurtenissen als jonge
jongen had meegemaakt en ze weergaf (en belichtte) vanuit de optiek
van een veertienjarige. Bijzonder voor die tijd -1954 - waren de openhartige passages over het verstek ga an van het Nederlandse gezag in
de kampen, het voorkomen van homoseksualiteit (een geweldig taboe
in die dagen) en de weinig piëteitvolle wijze waarop men in de Jap an se
kampen met de doden omging. Met 'Nederlands gezag' wordt bedoeld
het Nederl an ds kampbestuur, dat door de gevangenen was gekozen om
hun belangen te behartigen bij de Japanse command an t. De schrijver
had er geen goed woord voor over en zijn conclusie in het Leidse
studentenblad luidde d an ook: 'Men heeft kunnen waarnemen dat [in
de kampen] de "common m an" zijn k an sen kreeg, dat het gezag verstek
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liet gaan en dat de morele twijfelaars zich onder de intellectuelen bevonden.'
Een boude constatering leek het, want uit de meeste boeken over de
Japanse kampen, die in de periode van 1945 tot 1954 waren verschenen,
rees een heel ander beeld op: een krachtige Nederlandse kampleiding,
die zich bijvoorbeeld ontfermde over de kinderen van tien jaar en ouder
die bij hun moeders in de vrouwenkampen waren weggehaald, piëteit
jegens de doden, en als er over seksualiteit in de kampen iets werd
gezegd, dan toch zeker nooit over hèmoseksualiteit.
Achter het pseudoniem B. Spoenders verschool zich - zoals u wellicht
al begrepen zult hebben - de Leidse juridische student Henk Leffelaar,
geboren in 1929 en oud-geïnterneerde van een reeks kampen op Sumatra's Oostkust. In het daarop volgende nummer van Minerva (april/mei
1954) is redacteur H.L. Leffelaar opnieuw overtuigend aanwezig. Dat
nummer, zegt Leffelaar in zijn inleiding, moet beschouwd worden als
een protestnummer. Een protest waartegen dan wel?
Welnu, in 1954 wilde cultureel Nederland de Tweede Wereldoorlog
en de Duitse bezetting herdenken. De redacties van negen culturele en
literaire tijdschriften vormden voor die gelegenheid één overkoepelende redactie, die een lijvig en zeer gevarieerd nummer samenstelde,
getiteld Nationale Snipperdag. Het blad werd op grote schaal door Nederland verspreid en werd in feite zo bekend omdat Vromans prachtige
gedicht 'Kom vanavond met verhalen, hoe de oorlog is verdwenen'
daarin voor het eerst werd afgedrukt.
Minerva tekende bij monde van Leffelaar protest aan tegen Nationale
Snipperdag. Hij doet dat vanwege een 'GROVE onvolledigheid' - zoals
hij schrijft - en hij vervolgt:
Het nummer is ONVOLLEDIG omdat op twee regels in een
vers van Michael Deak na, nergens gewag wordt gemaakt van
de in Indië gevallenen. Het is misschien te weinig bekend dat
de groep Nederlanders in de voormalige koloniën, verhoudingsgewijs bezien, derde is op de ranglijst van hen die de
grootste verliezen leden. Bovenaan staan de Joden, dan volgt
de Marine. Dit impliceert dat de Nederlanders in Indië percentage-gewijs grotere slagen te verduren hebben gehad dan de
Nederlandse bevolking. Maar aangezien de vierde Mei [...]
ook de herdenkingsdag bedoelt te zijn van hen, die in het Oosten voor het Nederlandse koninkrijk het leven lieten, is onwetendheid alleen niet voldoende om dit verzuim te rechtvaardigen. Deze nalatigheid is in zekere zin typerend voor de
bejegening, die vele gerepatrieerden van de zijde der regering
en het Nederlandse volk hebben ondervonden.
De inleiding eindigt met de volgende woorden:
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De Redactie van „Minerva" heeft daarom gemeend in dit nummer onder meer een aantal bijdragen van Indische zijde te moeten opnemen, zonder daarmee evenwel een parallel te willen
trekken met de bedoelingen van het gezamenlijke nummer der
negen bladen.
Daarmee kreeg het april/mei-nummer van 1954 van het tijdschrift het
karakter van een Indonesië-special. Niet nieuw voor die dagen, want
het literaire tijdschrift Crite rium had zeven jaar eerder al een speciaal
Indonesië-nummer uitgegeven. Het Criterium-nummer was evenwel
sterk politiek getint en vooral bedoeld als protest tegen de 'politionele
actie' van midden 1947, en het Minerva-nummer was voornamelijk
gewijd aan de toestand in de Japanse kampen. Het bevatte opnieuw
een artikel van Leffelaar zelf over de 'bevrijding' van de Sumatraanse
mannenkampen onder de titel 'Bevrijding zonder kitsch', dagboekfragmenten van een gevangene aan de Burma-spoorweg en een aantal gedichten over de Japanse kampen van onder andere Resink en Willem
Brandt, gedichten die inmiddels overbekend zijn geworden en op dodenherdenkingen veelvuldig worden gedeclameerd.
In het najaar van datzelfde jaar 1954 wordt bekend dat de belangrijke
literaire prijs voor jonge auteurs tot 25 jaar, de Reina Prinsen Geerligsprijs, is toegekend aan Leffelaar voor een wat uitgebreidere versie van
- zeg maar - het Spoenders-verhaal in Minerva. Pas vijf jaar later zal het
manuscript - inmiddels weer opnieuw bewerkt en herzien - resulteren
in het boek Leven op rantsoen, uitgegeven door de Arbeiderspers in
Amsterdam. Een bijzonder geschrift, bleek meteen. Het boek rust op
drie pijlers: een authentiek dagboek, in het kamp bijgehouden door de
veertienjarige Leffelaar, de herinneringen a an die tijd in de woorden
v an de inmiddels tien jaar oudere auteur en een reeks 'filosofisch getinte' bespiegelingen over de invloed van de kampjaren op het latere
leven.
De schrijver zal later over Leven op rantsoen schrijven: 'Het was een
nijdig boek waarmee ik dacht afgerekend te hebben met die tijd', maar
een definitieve afrekening werd het niet. Het kampverleden bleef hem
achtervolgen en tijdens een verblijf in Groot-Brittannië en de Verenigde
Staten als buitenlands correspondent van een persbureau herschrijft hij
het boek in het Engels. Het wordt gepubliceerd onder de titel Through
a harsh dawn - een 'veel milder boek' zal hij later zelf zeggen. Maar nog
steeds kan hij het verleden niet verwerken of integreren in zijn leven
van alledag.
De schrijver, die over zichzelf opmerkt: 'Hoe komt het dat ik sociaalcommunicatief impotent ben? Hoe kom ik aan mijn rancunes, hoe raak
ik ze kwijt', zou twintig jaar na de bevrijding op Sumatra de kampen
bezoeken waar hij gevangen zat, of wat daarvan was overgebleven...
Ook zou hij zijn oude kampvoogd gaan bezoeken en een kamergenoot,
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die hij bijna een kwart eeuw niet meer had gezien, en zij moesten hem
vertellen hoe de veertienjarige Henk Leffelaar zich in de kampen gedroeg, en of het allemaal wáár was wat de laatste zich herinnerde.
Na terugkomst in Nederland begint hij opnieuw aan de never-endingstory over de Jappenkampen, die uitmondt in een boek dat in 1980
werd uitgegeven onder de titel De Japanse regeering betaalt aan toonder.
In dit boek blijft het bezoek aan de vroegere kampen en zijn herinneringen aan de internering zelf het hoofdbestanddeel, maar hij wisselt die
fragmenten af met relazen over de koloniale oorlogen in Vietnam, Aden
en Santo Domingo, die hij versloeg als reizend redacteur van de GPD.
Hij doet dit kennelijk met de bedoeling het lijden van een kwart miljoen
blanken onder de Japanse bezettting te relativeren. Maar ook ziet hij
in de glurende oogjes van kinderen achter een opengeschoven gordijn
in de door Israel bezette gebieden zichzelf weer terug zoals hij de binnenkomst van het Japanse leger in Medan gadesloeg.
De steuntitel van De Japanse regeering betaalt aan toonder is: Een oorlog
die nooit verdween. Voor Leffelaar zelf zeker niet, want wij zagen dat hij
tot vier maal toe hetzelfde verhaal van zich af moest schrijven. In 1954
'Op eigen gezag' in Minerva, vijf jaar later het boek Leven op rantsoen, in
1963 Through a harsh dawn en in 1980 De Japanse regeering betaalt aan
toonder. Kort na het verschijnen van het laatste boek overlijdt Leffelaar
op 51 -jarige leeftijd.
Op die drie kampboeken wil ik nader met u ingaan en mij buigen over
de vraag waarom zij zo verschillen van veel andere geschriften over de
kampen, kortom, waarom zij zo uniek zijn. Ik weet nog goed wat voor
een diepe indruk Leven op rantsoen op mij maakte. Voor het eerst las ik
het verhaal van iemand die op dezelfde manier tegen de kampen aankeek als ikzelf. Was het omdat Leffelaar een leeftijdgenoot van mij was?
Dat heeft er inderdaad veel mee te maken.
Ik denk dat de boeken van Leffelaar toch een heel bijzondere plaats
innemen in de kampliteratuur, en wel om twee redenen. De eerste is
inderdaad zijn jeugd. Hij schrijft zelf hierover: 'Mijn beeld van die jaren,
mijn indrukken en observaties, verschillen elementair van die der ouderen.' Het is de optiek van de veertienjarige die er - voor mij zeker zo'n bijzondere glans aan geeft. Ik kom hier later op terug. In de tweede
plaats wilde Leffelaar de lezer nauw betrekken bij de vraag hoeveel
schade - in psychische zin - de kampen hem hadden toegebracht. Ook
dat was een nieuw element: de lezer niet alleen een inzicht verschaffen
in wat er in de kampen was gebeurd, maar tevens de lezer deelgenoot
maken van de speurtocht naar 'hoeveel rancune en hoeveel verdriet er
nog in zijn kleren hing'.
Aan deze twee punten is door de critici - zoals ik later zal proberen
aan te tonen - volledig voorbijgegaan. Maar laat ik eerst Leffelaar zelf
aan het woord laten over het punt waarom hij er over blééf schrijven:
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Dat is ook iets wat ik heb gemerkt: je raakt er, naarmate die
jaren verder achter je liggen, niet losser van. Integendeel. Het
is alsof een decompressie plaats vindt, een opening van de
poriën, een toenemende behoefte om de stukjes v an de legpuzzel van die jaren in je huidige bestaan te passen om er een
overzicht v an te krijgen.
V an daag staat in de krant dat er ma andelijks duizenden aanvragen om uitkering volgens de Wet Vervolgingsslachtoffers
bij de regering binnenkomen van mensen die 'dertig jaar na de
oorlog nog dagelijks afknappen op grond v an kampervaringen'.
Dat wil ik best met een flinke dosis zout nemen, al moet ik
mezelf d an afvragen waarom ik er, na twee boeken, nog steeds
niet klaar mee ben. Waarom ik een album a an legde van wat ik
uit die oorlogsjaren aan 'souvenirs' heb overgehouden. [...]
Misschien dat het erop aan komt die jaren in je leven te
integreren, zoals dat modieus heet. Maar hoe doe je dat, als die
periode een vreemd element vertegenwoordigt in je verleden
en zich niet láát integreren, zoals het menselijk lichaam de
neiging heeft getr an splanteerde organen van iem an d anders af
te stoten? [De Japanse regeering..., p. 14]
Terug nu naar het eerste uitg an gspunt: een opgroeiend kind te zijn in
een gev angenenkamp. Wat betekent zoiets? Voor die probleemstelling
moeten wij eerst naar de vraag: wat gebeurt er met een kind in de
puberteit - die periode die ruwweg loopt van 12 tot 18 jaar -, hoe gedraagt een kind zich in die cruciale periode van het opgroeien van mensen?
Laten wij eerst eens te rade gaan bij de literatuur voor een uitspraak
over die periode. Shakespeare omschrijft de puberteit in nog geen zes
woorden, flitsend en trefzeker: 'Green in judgement, cold in blood...'
Groen als gras in het oordeel, en koud van bloed... Waarom zo groen
als gras? Omdat de puber zo onzeker is in zijn oordeel over anderen,
naar wordt aangenomen omdat hij nog niet weet wie de 'anderen' zijn.
Koud van bloed, omdat hij nog niet weet wat warmte is, of liefde, of
trouw tussen volwassenen. Het is voor hem of haar nog een onbekend
l and... Even vooruit lopend op het laatste deel van mijn beschouwing
over de kritiek op het boek nu alvast de opmerking dat dat juist de
punten waren die de meeste critici naar voren brachten: Leffelaar oordeelde zo hard over de oudere mannen in het kamp en had zo'n onbekookte mening over de liefde tussen volwassenen. Mijn commentaar
hierop kan kort zijn: waar had hij dat dan moeten leren - dat objectieve
en welwillende oordeel over anderen? In het 'strafkamp' Si Rengo
Rengo?
Laten wij na de uitspraak van Shakespeare ons maar eens wenden
tot de wetenschap voor een uitspraak over de puberteit. Hoe omschrijft
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de psychologie de adolescentie? Volgens die wetenschap rust de puberteit op drie pijlers:
a. De biologische rijping van het lichaam
b. Het socialisatieproces, d.i. het proces van de sociale rollen te leren en
het gedrag dat daarbij hoort
c. De psychische groei, d.i. het ordenen en integreren van alle opgedane
ervaringen
Over het eerste punt, de biologische rijping, kan ik kort zijn. Dat proces
ging in de kampen waarschijnlijk gewoon door, al zal de langdurige
ondervoeding het misschien hebben vertraagd.
Het gaat mij vooral om het tweede punt: het socialisatieproces, het
leren en vervullen van rollen en het daarbij horend gedrag. Vooruitlopend
op wat Leffelaar erover schrijft kan ik nu vast wel zeggen dat daar in
de jongenskampen weinig van terechtgekomen is. Welke sociale rol
moest een veertienjarig kind in het Jappenkamp vervullen? Allereerst
in het vrouwenkamp zonder vader en dus de verdediger van de moeder
en de andere broertjes en zusjes tegen de buitenwacht, en later in het
jongenskamp veelal moederziel alleen of ook dáár verantwoordelijk
voor een jonger broertje. Hoe moet je rol zijn als je als kind van veertien
jaar naar een jongenskamp moet vertrekken? Ik citeer Leffelaar:
Ik denk dat het transport uit ongeveer dertig, misschien wel
vijftig jongens bestond en god verhoede dat iemand je zag huilen. De vrouwen huilden wel. We klommen op de bultzakken
en reden weg. Het laatste dat ik zag was mijn moeder die langs
het prikkeldraad meeholde en bij ons kamertje bleef staan
zwaaien totdat we om de bocht van de stoffige zandweg
verdwenen. Wat ik nu wil uitleggen is moeilijk onder woorden
te brengen, omdat Freud en die hele rataplan eraan te pas komt,
en niet minder omdat ik hardnekkig blijf proberen de waarnemer te blijven van mijn eigen emoties. Maar toen ik er dertig
jaar later mee werd geconfronteerd, had het 't effect van een
geheim dat ik, diep begraven, voor mijzelf verborgen had gehouden.
Dat vertrek uit Pulu Brayan is in mijn officiële voorraad herinneringen geboekstaafd als een avontuur. Eindelijk groot genoeg
om naar een mannenkamp gestuurd te worden, voor vol te
worden aangezien! Dat was, vooral in die tijd van oorlog, soldaten en krijgsgevangenen, het brevet dat alleen voor de werkelijk
gekwalificeerden was weggelegd. De werkelijkheid was anders, en logischer. En ik heb het nu over een innerlijke
werkelijkheid. In die werkelijkheid wilde ik natuurlijk allerminst van mijn moeder v an daan en stelde ik haar, als machtige
ouder die het had moeten kunnen voorkomen als zij het maar
gewild had, verantwoordelijk voor die scheiding. Zij had mij
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uit eigen vrije wil en keuze laten gaan en, erger, er de 'voorkeur'
aan gegeven mijn broer bij zich te houden. Ik ging naar het
mannenkamp, niet met de overmoed v an een veertienjarige die
voor vol wordt aangezien, maar met een wrok die ik jarenlang
koesterde tegen haar die ervoor had moeten zorgen dat die
laatste scheiding, na die van mijn vader, ongedaan werd gemaakt. De logica van een kind is niet die v an het verstand. [De
Japanse regeering..., pp. 22-23]
Hoe kan een kind - zo gehavend door verlatingsangsten - zijn sociale
rol en het bijpassende gedrag leren, als de vader en moeder, de belangrijkste 'doorgevers' van levenswijsheden en inzichten, minimaal aanwezig of geheel afwezig zijn? Ook Leven op rantsoen staat vol met citaten
als die ik net heb aangehaald, en ik meen hiermee te hebben aangetoond
dat vooral het aanleren v an de sociale rollen in het leven in een Jap an s
interneringskamp heilloos op niets uitliep.
Het derde punt nu: de psychische groei, dus het ordenen en het
integreren van de ervaringen. Wat waren die ervaringen die je opdeed
in een kamp? Wat zagen wij om ons heen en wat vond je daarvan op
die leeftijd? Leffelaar spreekt over 'zweven tussen zelfstandigheid en
afhankelijkheid'. Hij schrijft:
Hoe was het, achteraf, ook uit te leggen? Hoe je van de ene dag
op de an dere geen speelgoed en geen huis meer had, hoe je
geen vader en tenslotte ook geen moeder meer had, ook geen
broer. Hoe je als kind temidden v an zestienhonderd mannen
alleen was, zwevend tussen zelfst an digheid en afhankelijkheid,
hoe je je best deed diensten te bewijzen in ruil voor wat genegenheid, en steeds die onzekerheid over je vader en je moeder.
Waar ze waren, óf ze er nog wel waren. En als ze er niet meer
waren, wat d an? Hoe l an ger die vragen onbeantwoord bleven,
hoe meer mijn onzekerheid ging omvatten: woede, angst,
wraakgevoelens, bitterheid, wrok. Had mijn vader er dan op
z'n minst niet voor kunnen zorgen, als hij werkelijk iets om
mij gegeven had, dat hij bij mij gebleven was? [De Japanse
regeering..., p. 51]
Waren dat dan de ervaringen die geordend en geïntegreerd moesten
worden: woede, angst, wraakgevoelens, bitterheid en wrok? Wie zou
je trouwens kunnen helpen bij het ordenen van de wat schaarse andere
ervaringen zoals hulp, vriendschap en medeleven. Je had er letterlijk
geen idee van. In het authentieke dagboek v an de veertienjarige Leffelaar vertelt hij over een begrafenis v an een vrijmetselaar. Er staat: 'De
hier in het kamp a anwezige vrijmetselaars deden hem uitgeleide met
de woorden: Liefde, Schoonheid, Trouw. Ik vraag me af wat dat betekent?' Ik herhaal: 'Ik vraag me af wat dat betekent?' Wie kon je dat
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Omslag Leven op rantsoen (1959) met een tekening van Pim van Boxtel.
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vertellen? De ouderen? Moesten die je helpen om bijvoorbeeld het
verschil te leren tussen macht en gezag, twee uiterst belangrijke factoren
bij de groei van de puber?
'Daar begon het dus mee', zei Paul-J an , 'onze vaders waren er
niet en met de bezetting verdween het Nederlandse gezag. Het
nieuwe Jap an se gezag had wel macht maar geen gezag. Als
kinderen werd ons geleerd het niet te respecteren. In de kampen
werd het ook visueel duidelijk: de macht, de Japanners, zaten
buiten het prikkeldraad - het gezag, je ouders als die er waren,
de kampleiding en blokhoofden, zaten erachter.'
'Met als gevolg dat je ook leerde dat je de Jap an ners mocht
bestelen en saboteren, maar niet je eigen kampleiding of wie
dan ook in het kamp. Daar stonden wel straffen op.'
'Met andere woorden, er waren twee maatstaven, en onze verwarring werd er niet kleiner op. Bedenk ook dat onze eigen
kampleiding wel gezag had, maar zo goed als geen macht. Dat
is voor kinderen moeilijk te accepteren, en misschien wel de
reden dat ze de ouderen vaak de schuld hebben gegeven voor
dingen die er gebeurden.'
'Gezag hebben en toch machteloos zijn is voor een kind moeilijk
te begrijpen.' [De Japanse regeering..., pp. 156-157]
Wie v an de ouderen in de kampen kon je helpen bij het afbakenen van
macht en gezag of daar enige helderheid in aanbrengen, zo broodnodig
voor je latere functioneren in de maatschappij? De Nederlandse kampleiding zeker niet, aldus Leffelaar, want hij schrijft:
In de kampen heeft men kunnen waarnemen dat de 'gewone
man' op de voorgrond trad, dat de morele twijfelaars zich vooral
onder de intellectuelen bevonden en dat het zogeheten gezag
doorgaans verstek liet gaan. Het gezag dat zich in steeds keurig
gewassen kleren tussen het grauw bewoog, zich voor de meeste
corvees te goed achtte onder het voorwendsel dat het zijn taak
voor na de bevrijding had voor te bereiden, het gezag dat in de
kampen uit an gst voor zijn kwetsbaarheid de leiding a an anderen overliet. [Leven op rantsoen, p. 103]
Het waren weinig opwekkende citaten, die ik voor u uit de boeken
van Leffelaar haalde, maar ik denk wel te hebben aangetoond waarom
er zoveel 'rancune en verdriet in zijn kleren hing'. Drie boeken heeft
hij er voor nodig gehad, een tiental m an uscripten, die hij uiteindelijk
toch afkeurde, een paar honderd gesprekken met psychotherapeuten,
maar nooit heeft hij die periode kennelijk kunnen verwerken. Hij blijft
zijn leven l an g een verscheurde persoonlijkheid.
Een volgende vraag dringt zich aan ons op. Waarom was vaak het
gezin, de vader en de moeder, na de oorlog niet bij machte de draad
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weer op te nemen en te steunen bij het verwerken van de doorgestane
ellende? Ook daarop geeft Leffelaar een mijns inziens sluitend antwoord. Hij beschrijft het weerzien van zijn ouders aldus:
Het was een vreemd weerzien, an ders dan wanneer je iemand
na een lange reis weer begroet en in je midden opneemt. We
herkenden elkaar wel, maar we kenden elkaar niet. Hoe worden
vier jaren overbrugd waarin ieder een afzonderlijk en in veel
opzichten letterlijk niet voor te stellen leven heeft geleid? Het
was al moeilijk een overzichtelijk en samenhangend beeld te
vormen van je eigen ervaringen en gevoelens, laat staan die te
integreren tot de gemeenschappelijke belevenissen van een
gezin. Wij namen echter zonder meer aan dat wij met de terugkeer van mijn vader zouden terugvallen op het vooroorlogse
patroon, zoals wij ook nog steeds verwachtten ons vooroorlogse
leven te kunnen hervatten. Maar dat patroon was voorgoed
uitgewist. [De Japanse regeering..., p. 73]
Het patroon uitgewist, èn, zegt hij wat verderop: 'Eén ding is zeker:
wij, alle kinderen van de leeftijd die we toen hadden, zijn niet aan een
volledige jeugd toegekomen, ook nà de oorlog niet.'
Leffelaar heeft met zijn constatering dat men van een kampverleden
eigenlijk nooit meer loskwam en dat het blijvende beschadigingen aan
de ziel had opgeleverd, in historische zin zijn gelijk gehaald, maar de
critici v an Leven op rantsoen wisten er in 1959 nauwelijks raad mee,
temeer omdat in tal van andere boeken over de Jap an se bezetting een
an der beeld naar voren was gekomen.

De kritiek op Leffelaars debuut
Laat ik beginnen met een globaal overzicht v an de Indisch-Nederlandse
kampliteratuur v an 1946 tot het verschijnen van Leffelaars debuut. De
eerste drie boeken die in 1946, kort na het beëindigen v an de Tweede
Wereldoorlog, over de Japanse kampen verschenen (geschreven door
ooggetuigen, zeg ik er nadrukkelijk bij) hebben sterk hun stempel gedrukt
op de beeldvorming van de toestand binnen de Japanse interneringsboeken. Het waren in successie: De gele terreur van Willem Brandt, Tot
beter dagen van Cr.B. Droste en Indië onder Japanschen hiel van W. Elias.
Vooral dat laatste boek was zeer populair en werd in grote oplagen
verspreid.
In datzelfde jaar, 1946, verschenen in Nederl an d nog zestien andere
boeken over oorlog en verzet in Nederlands-Indië (Ik baseer mij hierbij
op Persoonlijke documenten v an Dorothée Buur.) In 1947 waren dat er elf
en in 1948 nog maar vijf. In de jaren daarop nam de belangstelling
voor de Tweede Wereldoorlog zienderogen af en tot 1959 verschenen
er over de oorlog in het Verre Oosten hooguit één tot twee boeken per
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jaar. Gaandeweg ontstond er steeds meer een gevoel van gêne om maar
steeds over die oorlog te willen blijven doorpraten en te publiceren,
en zo men wilde omzien, dan toch zeker niet in wrok...
Ook Leffelaar was deze verandering in denken over de Tweede Wereldoorlog opgevallen, w an t hij schrijft in het slothoofdstuk van Leven
op rantsoen:
Er is zich na de oorlog een gevaarlijk element op de voorgrond
gaan dringen: schaamte. Men schijnt zich min of meer gegeneerd
zijn gaan voelen voor wat men meemaakte, misschien omdat
die belevenissen met het vorderen van de tijd hoe langer hoe
ongeloofwaardiger werden. [...] Ik kom op tegen de omstandigheid dat wij ons zijn gaan schamen voor onze belevenissen
omdat een a an tal charlatans de lucht voor deze belevenissen,
op schrift en mondeling, onzuiver heeft gemaakt. [p. 197]
Een constatering die - denk ik - hard aankwam en daarom leek het
mij zinvol om eens na te gaan hoe de kritiek in Nederl an d heeft geoordeeld over Leffelaar. Ik heb een a an tal recensies over Leven op rantsoen
verzameld en nauwkeurig bekeken.
Allereerst dient te worden opgemerkt dat de literaire kritiek in dagen weekbladen in die dagen een zaak was van mensen die de vijftig
- en in veel gevallen de zestig - waren gepasseerd. Dat is er - meen
ik - debet aan dat in zoveel kritieken voortdurend wordt gewezen op
de jeugd v an de auteur; Leffelaar is dan 25 jaar. Natuurlijk draagt het
feit dat de auteur het Jappenkamp wil bezien met de ogen van een
veertienjarige daartoe bij, maar de teneur van de vaderl an dse kritiek
is toch algemeen dat hij met de publikatie beter had kunnen wachten
tot hij meer 'gerijpt' zou zijn.
Wat citaten nu uit de belangrijkste kritieken in een a an tal dag- en
weekbladen. Jan Greshoff in Het Vaderland (15-8-1959) schrijft:
Letterkundig gesproken k an ik er geen enkel steekhoudend
bezwaar tegen in brengen. Mijn tegenwerpingen vallen buiten
het gebied der schone kunsten.
De schrijver als mens, zoals hij uit dit boek tot mij spreekt,
hindert mij door zijn wrokkig en daardoor redeloos foeteren
tegen hen, die naar zijn persoonlijke mening niet tot zijn klasse
behoren; of alleen maar omdat zij gezagsdragers zijn.
[...] Ik heb geen genegenheid voor stille misnoegden die
niet vergeven en vergeten kunnen en jaar in jaar uit rondzeulen
met de last van een haat, die oorspronkelijk deugdelijke redenen en bestaansrecht had, doch deze in de loop der jaren verloor.
Er moet, althans naar mijn opvatting, een tijd komen, waarop
men een streep haalt door alle oude rekeningen.
Garmt Stuiveling in het Haagsch Dagblad (29-8-1959) schrijft:
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Een authentiek verhaal over de Jappenkampen, op literair niveau, hoort nog tot de zeldzaamheden. Vandaar dat Leffelaars
boek stellig ook documentaire waarde bezit en mee het beeld
helpt vormen dat wij van die periode hebben.
[. . ] Vandaar dat wij dit drievoudig verslag met aandoening
lezen, ook waar we het niet volledig begrijpen, of het niet mee
eens zijn.
Want wat Leffelaar ook tot schrijven heeft gedrongen, is een
gevoel v an onbehagen, van wrok jegens de Nederl an ders te
midden van wie hij nu woont en werkt.
J.W.H. Veenstra in Vrij Nederland (18-8-1959) - zelf een overlevende uit
het Jappenkamp:
Dat een naar zuiverheid speurend jongmens, dat naar eigen
zeggen v an huis uit beschikt over een onbuigzame rechtlijnigheid, door de weinig verheffende kampomstandigheden een
klap krijgt is begrijpelijk, maar gezien de aanhef had ik in de
conclusies van de volwassen Leffelaar minder jeugd' en dus
meer afstand tot zijn eigen ervaringen verwacht. Ook in wat
hij vertelt - kampervaringen zijn stereotiep voor wie ze heeft
meegemaakt - is die jeugd te tastbaar. Niet dat dit aan de echtheid doet twijfelen, maar het onbelangrijke is er te weinig in
het (voor ons) belangrijke afgewogen.
W. Wagener in het Rotterdams Nieuwsblad (11-7-1959) maakt het wel
heel erg als hij zijn recensie besluit met de volgende woorden:
Neen, de satiriek vertekende kinderherinneringen van Leffelaar
snijden geen hout. Zij zijn aangepast aan zijn hedendaagse visie.
[...] Was de 'vent' Leffelaar literair meer mans geweest, dan
had hij a an de h an d v an zijn kostbare dagboekbladen zich uitsluitend bepaald tot een evocatief verhaal van een jongen, die
rijpend in verrotting leefde en daar nèg heimwee naar k an
hebben. En dat zonder commentaar en vervalste voorhistorie.
Het ergst van allen maakt mijns inziens Richter Roegholt het wel in
het maandblad Sextant (oktober 1959). Roegholt (nota bene een leeftijdgenoot v an Leffelaar) schrijft:
Het is misschien wel waar, dat de gruwelen der kampen 'vergeten' zijn. Maar komt dit niet mede doordat het eenvoudig niet
mogelijk is, deze gruwelen voortdurend in het bewustzijn paraat te houden? Geen mens kan daarmee leven. [...] Het is niet
verachtelijk, zoals sommigen ons willen doen geloven zich
tegen deze herinneringen met hand en t an d te verzetten. [...]
Dit is een zielig boekje, omdat het niets met de genoteerde
ervaringen poogt te doen, geen afstand neemt, geen humor in
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het spel brengt; omdat de schrijver zich zelf dodelijk serieux
neemt.
De kritieken op Leven op rantsoen overlezend moet men tot de conclusie
komen dat de kritiek de literaire waarde van het werk heeft onderkend
maar hem toch vrij algemeen verweet dat hij geen 'volwassen' visie op
zijn kampverleden had gegegen, terwijl hij - voor wie goed leest - juist
bij voortduring laat weten dat hij door datzelfde Jappenkamp nooit
volwassen heeft kunnen worden in de sociale betekenis van het woord.
Hij is een vertegenwoordiger van de 'breuklijn-generatie', voor de oorlog geboren en opgegroeid, en puber tijdens die oorlog, dus nooit echt
volwassen geworden en in zekere zin in psychisch opzicht 'vleugellam'
geworden. Voor Leffelaar gaat helemaal op wat journalist Jan Vrijman
over Ed van der Elsken schreef in zijn 'In memoriam' (NRC 4-1-1991):
Voorgoed gestempeld door de absurditeit van hun oorlogsjeugd
raakten ze nooit thuis in enig establishment, maar bleven gefascineerd door de identiteit van geweld en geborgenheid, waarheid en bedrog, achterdocht en geloof. Een romantische belevingswereld met een Winkel-van-Sinkel van gevoelens, een
uitdragerij van a an driften, ideeën en emoties en het levenslange
gevecht daar structuur in te brengen.
De literaire kritiek in de jaren vijftig was kennelijk niet bij machte te
constateren dat de 'uitdragerij van aandriften, ideeën en emoties' bij
Leffelaar geen gevolg was van een vorm van onzindelijk denken, maar
een vorm van onmacht.
De tragiek is mijns inziens niet dat Leven op rantsoen het werk was
van een puber - zoals men wilde doen geloven - maar juist van iemand
die geen puberteit in de ware zin des woords had gehad, iem an d aan
wie het noodzakelijke socialisatieproces en de psychische groei waren
ontnomen en die uit zelfbehoud tegen emoties een dam had opgeworpen.

Opvallend is wat de Tsjechische schrijver Ivan Klima in dit verb an d
schreef over zijn jongensjaren in het Duitse concentratiekamp Theresienstadt in het tijdschrift Granta: 'If you construct such an inner wall
when you are still a child, you must spend the rest of your life tearing
it down, an d the question is, c an you m an age to destroy it completely?'
(Granta 44, augustus 1993). Ook Leffelaar is daarmee zijn hele leven
bezig geweest, die muur te slechten en de ontreddering van zich af te
schrijven. Zijn boeken zijn v an grote literaire en historische waarde om
de vorm en de intensiteit waarmee hij heeft beschreven wat er voor
hem in die kampen echt verloren is gegaan: de mogelijkheid om uit te
groeien tot een volledig mens.
Eens las ik een gedicht v an de jong gestorven dichter Wilfred Smit
- ook een kind uit het Jappenkamp - waarbij ik meteen moest denken
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aan het werk van Leffelaar. Een regel daaruit is dan ook de titel van
dit artikel. Tot besluit nu het hele gedicht:
OISEAU TRISTES

RAVEL

Aan de ontreddering voorafgegaan:
verloren, twee vleugels twee veren
en het evenwicht
Onbeschrijvelijk verwoest trof ik hen aan
binnen dit gedicht waren gevlogen
voor men van deernis weten kon
en maakten nog een slagzij in de zon.
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Indonesia in Wording
Foto's van Cas Oorthuys en Charles Breijer 1947-1949
11 februari 1995 t/m 28 mei 1995

In 1995 is het vijftig jaar geleden dat de Indonesische leiders Soekarno en Hatta
de onafhankelijke republiek Indonesië uitriepen. Ter gelegenheid hiervan organiseert het Museum voor Volkenkunde Rotterdam in samenwerking met het
Nederlands Fotoarchief de expositie 'Indonesia in Wording. Foto's van Cas
Oorthuys en Charles Breijer 1947-1949'. De kern van de tentoonstelling bestaat
uit circa tachtig foto's, waarvan een aantal nog niet eerder werd geëxposeerd.
Fotograaf Cas Oorthuys en zijn vriend, filmer/fotograaf Charles Breijer, reisden
in 1947 onafhankelijk van elkaar naar Indonesië. Oorthuys, die er slechts enkele
maanden verbleef, maakte foto's voor het boek Een staat in wording, dat in 1947
bij uitgeverij Contact verscheen. Breijer verbleef zes jaar in Indonesië. Hij filmde
bioscoopjournaals voor het regeringsfilmbedrijf Multifilm Batavia en trad later
in dienst van het Indonesische Ministerie van Voorlichting.
De foto's van Oorthuys en Breijer vertellen het verhaal van een weerbarstige
periode in de Nederlandse en Indonesische geschiedenis. De meeste fotografen
die in de jaren 1947-1949 in Indonesië werkten, lieten zich niet kritisch uit
over het beleid van de Nederlandse regering en waren niet of nauwelijks geïnteresseerd in het Indonesische volk. Dat waren Oorthuys en Breijer wel. Hun
werk is zo bijzonder omdat zij óók vanuit het standpunt van de Indonesische
nationalisten fotografeerden en daarmee de complexiteit van de dekolonisatie
naar voren brachten.
De foto's geven een beeld van de diplomatieke, militaire en dagelijkse gebeurtenissen op Java. De naoorlogse wederopbouw is begonnen en het is alsof de
draad van het dagelijkse leven weer opgepakt kan worden. Maar het alombekende Hotel Slier heet inmiddels Hotel Merdeka en op tal van gebouwen
zijn nationalistische leuzen geschilderd. De foto's laten ook Nederlandse soldaten zien, die een brief schrijven naar huis, tanks bemannen, verkenningstochten
uitvoeren en bezoek krijgen van Sinterklaas. Maar vastgelegd zijn ook de Indonesische keurtroepen, strak in het gelid, het hijsen van de rood-witte vlag en
Soekarno die het eerste Indonesische parlement toespreekt.
In maart 1995 organiseert Theater De Evenaar op vier dinsdagavonden een
programma met historisch filmmateriaal en de persoonlijke verhalen van een
aantal gastsprekers, getiteld 'Uw herinneringen zijn de onze niet'. Meer informatie over dit programma is vanaf januari 1995 te verkrijgen bij:
Museum voor Volkenkunde Rotterdam, Willemskade 25, 3016 DM Rotterdam,
010-4112201. Open: di t/m za 10-17 uur, zo en feestdagen 11-17 uur.
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Uitnodiging
Op zaterdag 21 januari 1995 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag.

Het programma is als volgt:
14.00 uur: Opening

heeft Batavia dus
heerlijk opgebout'. Buitens in het achttiende -eeuwse

14.05 uur: Adrienne Zuiderweg: 'En

Batavia

beeld van Jan Pieterszoon
Coen in de Indische jeugdliteratuur

14.45 uur: Nelly Huizenga: Het

15.30 uur: Pauze

'Veredelt kunst?' De mening
van Pieter Brooshooft over kunst en literatuur

15.45 uur: Lenny Elkerbout:

16.30 uur: Slot

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.

168

Indische

L

etteren

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 40,00
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.
penningmeester Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, p/a
Schuberthof 43, 2402 GJ Alphen aan den Rijn, onder vermelding van
'Indische Letterkunde'.

Losse nummers
f 12,50 of f 17,50 (themanummers), exclusief verzendkosten. Losse
nummers kunnen worden besteld bij de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, p/a Schuberthof 43, 2402 GJ Alphen aan den Rijn.

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

^w•^.
^

.-^

I

I'

indische
etteren

L

Tijdschrift van de
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
Negende jaargang 1994

Inhoudsopgave

Redactie
Reggie Baay
Liesbeth Dolk
Frits Jaquet
Bert Paasman
Gerard Termorshuizen
Peter van Zonneveld
Redactieadres

Verdihof 36
2402 VC Alphen aan den Rijn

Inhoud
Artikelen
Joop van den Berg: Indisch-Nederlands' in de Indische letteren
Joop van den Berg: Aan de ontreddering voorafgegaan.
H.L.

Leffelaar

F. van den Bosch: Kosmopolitisch spektakel
Liesbeth Dolk: Ten geestelijke vader'. Pramoedya Ananta Toer

en Multatuli
Kees Groeneboer: Indo - taal
Kees Groeneboer: Bestrijding van Indisch-Nederlands: je liih-je-kripoet
Pauki de Jong: De Kus van Jan Wolkers: meer dan een kus
Vilan van de Loo: Tobben in Indie. Wijze vriendinnen adviseren

Hollandse vrouwen
Reinier Salverda: Indisch-Nederlands in het Batavia van de jaren
dertig. De roman Goena Goena van Caesar Kijdsmeir
Gerard Termorshuizen: Van hoer tot heldin. Het nyai-motief in

enkele romans van Pramoedya Ananta Toer en P.A. Daum

21
153
45
95
2
5
81
67
29
103

Rupalee Verma: 'Indiaas-Engelse' literatuur en de 'Anglo-Indische'

literaire traditie

55

Marjolein Vierhout-de Vries: 'Indie heeft toch ook nog andere

waarde, dan die zich in geld laat uitrekenen'. Over leven en werk
van G.J.P. (de la) Valette
Rene Wezel: Indische typen in woord en beeld. De nationale
typencollecties Java en Nederlandsch Oost-Indische typen

135
115

Redactioneel
Redactioneel
Redactioneel
Redactioneel

1
65
113

Rubrieken
De Indische Navorscher

111

Aankondigingen en mededelingen
Uitnodiging
Uitnodiging
Indonesia in Wording. Foto's van Cas Oorthuys en
Charles Breijer 1947-1949
Uitnodiging

64
112
167
168

