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Redactioneel

Op 23 september 1994 vond te Utrecht in het Moluks Historisch Museum een studiedag plaats over het onderwerp 'De Molukken en de
literatuur'. Het symposium werd georganiseerd door de Werkgroep
Indisch-Nederlandse Letterkunde in samenwerking met het Moluks
Historisch Museum.
Een van de doelstellingen was de kenners en liefhebbers van de
Indisch-Nederlandse literatuur in contact te brengen met die van de
Molukse literatuur en geschiedenis. Over het algemeen is er immers
een nogal betreurenswaardige afstand tussen beide kringen, verklaarbaar uit de verschillende geschiedenis van Indische Nederlanders enerzijds en Molukse Nederlanders anderzijds.
De lezingen die op deze geanimeerde studiedag werden gehouden
zijn in dit Molukken-nummer van Indische Letteren weergegeven. Eraan
toegevoegd is een 'signalement' door Cara Ella Bouwman van een Indonesische roman over de Molukken Tussen admiraals en sultans door Y.B.
Mangunwijaya. De redactie wil met plaatsing van dit laatste artikel
tegemoet komen aan de wens van veel lezers om zo nu en dan ook
aandacht te besteden aan de Indonesische literatuur.
Tijdens de studiedag werden rondleidingen door het Museum gegeven en werd de video-film 'Littekens van de geschiedenis' vertoond.
Van de zijde van het Moluks Historisch Museum en van het Landelijk
Steunpunt Edukatie Molukkers waren er drie sprekers. Henk Smeets
hield een inleiding over de Molukse geschiedenis, waarin hij een aantal
verkeerde voorstellingen van zaken corrigeerde. Hans Stra yer introduceerde de Molukse orale cultuur en de verhalende genres. De dichter
Otjep Rahantoknam hield een voordracht over het weinig bekende
Moluks literair leven in Nederland.
Dat ook sommige Nederlanders vertellers kunnen zijn, bewees Wim
Backhuys in zijn verhaal over de naamgeving van schelpen door de
Ambonse natuurkenner G.E. Rumphius. Peter van Zonneveld besprak
het Pattimura-motief (en het complementaire motief van 'het kind van
Saparua') in de Indisch-Nederlandse letterkunde. Rian van Straalen
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toonde een relatie aan tussen brieven die Beb Vuyk publiceerde tijdens
haar verblijf op Buru en haar roman Het laatste huffs van de wereld. Kester
Freriks ten slotte besprak de betekenis van het verblijf van Maria Dermoilt op Ambon voor haar literaire werk, in het bijzonder voor de
roman De tienduizend dingen.
Uiteraard is hiermee het onderwerp nog lang niet uitputtend behandeld.
Dr. Francois Valentijn ontbreekt bijvoorbeeld, evenals A. Manusama,
Pier Rimba Haanen en vele anderen.
Vanzelfsprekend hebben de organisatoren, Bert Paasman en Wim
Manuhutu, geprobeerd de dichter Eddie Supusepa en de prozaschrijver
Frans Lopulalan als sprekers aan te trekken. Maar de eerste bleek onbereikbaar en de tweede niet tot medewerking bereid.
Veel literatuur betreffende de Molukse cultuur (in de Molukken en
in Nederland) bevindt zich in de Bibliotheek van het Moluks Historisch
Museum, terwijl recente publikaties van H. Smeets, H. Stra yer, W.
Manuhutu en anderen in het Museum* te koop zijn, evenals de video
'Littekens van de geschiedenis'.
De omvang van dit Molukken-nummer is groter dan normaal: oplettende lezers zullen gemerkt hebben dat de vorige jaargang enkele pagina's te kort kwam.

* Het Moluks Historisch Museum is gevestigd aan de Kruisstraat 313 te Utrecht
(Postbus 13379, 3507 1.3 Utrecht).
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Sprongen door de Molukse
geschiedenis
HENK SMEETS

Deze bijdrage gaat in op de geschiedenis van Maluku. Een introductie,
die slechts zeer globaal kan zijn. Gelukkig zijn in de afgelopen jaren
de nodige publikaties gewijd aan de geschiedenis van de Molukken.1
Dat geeft mij de vrijheid om er met grote sprongen doorheen te gaan
en aandacht te besteden aan een beperkt aantal onderwerpen die voor
een goed begrip van belang zijn. Onderwerpen ook die soms een correctie betekenen op het traditionele beeld dat vaak nog bestaat. Ik beperk
me voorts grotendeels tot de geschiedenis tot 1942, het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog in Azie. De geschiedenis van de Molukse
bevolkingsgroep die thans in Nederland verblijft, beschreef ik al elders.2

Kruidnagel en nootmuskaat
Kruidnagel en nootmuskaat zijn specerijen die het aanzicht van en de
machtsverhoudingen in de wereld ingrijpend hebben veranderd. In de
eeuwen voor de ontdekkingsreizen waren deze produkten al onderwerp
van wereldhandel: Javanen, Chinezen en Arabieren dreven handel in
deze produkten over heel de hun bekende wereld. Die wereld breidde
zich in onze middeleeuwen uit tot Europa. Daar werden kruidnagel en
nootmuskaat gewilde produkten om eten houdbaarder en lekkerder te
maken, terwijl ook medicinale doeleinden werden gediend. Met specerijen werd letterlijk goud verdiend. Geen wonder dat men in Europa
of wilde van de tussenhandel via Arabische kooplieden. Er was echter
een probleem: men wist niet waar de 'Specerij-eilanden' lagen. Aan de
ontdekkingsreizen lagen diverse motieven ten grondslag; een van de
redenen om de zeeen te gaan verkennen was toch zeker de wens om
dat onbekende land met zijn natuurlijke rijkdommen in handen te
krijgen. Het waren de Portugezen die daar in de zestiende eeuw als
eersten in slaagden, het waren de Spanjaarden die vervolgens het pleit
verloren en door hun Europese buren buiten Maluku werden gehouden

en het was de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, die zich
in de zeventiende eeuw - ten koste van de Portugezen en later de Engel3
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sen - meester wist te maken van de Molukse eilanden en voor lange
tijd een monopolie wist te verwerven op kruidnagel en nootmuskaat.

Maluku, de Molukken, waar praten we dan over?
Negenhonderdnegenennegentig eilanden, misschien een meer, misschien een minder - we praten tenslotte over een vulkanisch gebied -,
vormen samen de Molukken. De meeste eilanden zijn klein en onbewoond. Ze komen dan ook op de meeste kaarten niet eens voor. Ambon,
eiland en stad, liggen samen met Seram (vroeger: Ceram), Buru, Haruku,
Saparua en Nusalaut in het midden van het gebied, vandaar dat zij niet
onlogisch de Midden-Molukken worden genoemd. Daarboven liggen
de Noord-Molukken, met het grote Halmahera en kleine eilandjes voor
de kust, zoals Ternate en Tidore. En in het zuiden treffen we eilandengroepen aan zoals Kei, Tanimbar en Aru: de Zuidoost-Molukken. Lange
tijd zijn alle Molukkers vernoemd naar het centrale eiland Ambon. In
het KNIL werden ook mensen die van Kei, Ternate of Tanimbar afkomstig waren, ja zelfs als ze van Menado of Timor kwamen, 'Ambonees
militair' genoemd, mits ze christen waren. Niet-christelijke Molukkers
werden bij de 'Maleiers' ingedeeld.
In de geschiedenis vanaf de komst van de Portugezen speelden aanvankelijk de Noord-Molukken de hoofdrol. Daar werden de kruidnagelen verbouwd. Daar lag dus de interesse van de Europeanen. Dat was
Maluku.
In de tweede helft van de zestiende eeuw verschoof de kruidnagelteelt
geleidelijk naar het zuiden, naar een deel van Seram en het eiland
Ambon. In het midden van de zeventiende eeuw slaagde de VOC er
in om de kruidnagelteelt te concentreren op de Ambonse eilanden.
Banda was het centrum van de nootmuskaatteelt. Daar kwam - na de
ontvolking en rekolonisatie van deze eilandengroep - een nieuwe plantagesamenleving tot ontwikkeling, met een ondernemingsgewijze produktie van de nootmuskaat.
Dan nog het begrip 'Zuid-Molukken'. Dit is een politieke benaming
uit 1950, toen op Ambon de Republiek der Zuid-Molukken (Republik
Maluku Selatan - RMS) werd uitgeroepen. De toevoeging 'zuid' houdt
verband met het feit dat de Noord-Molukken aanvankelijk niet tot het
grondgebied van deze nieuwe staat werden gerekend. In latere jaren
werd door aanhangers van de RMS in Nederland heel Maluku tot het
RMS-territorium gerekend.3

Het begrip kolonie
Als wij tegenwoordig spreken over de koloniale periode, komen al
gauw beelden op van een land dat door een ander land wordt beheerst
5

en bestuurd. Dat beeld klopt niet voor Indio in de VOC-periode. Niet
alleen omdat de VOC, de Kompenie, geen staat maar een handelsonderneming was, maar ook omdat zij het gebied dat thans Indonesia heet
grotendeels niet in bezit nam. Het ging de VOC om handel. Dat betekende dat men maatregelen nam om die handel en liefst het monopolie
te beschermen. Daarom plaatste de Kompenie soms gebieden en eilanden onder haar gezag, maar vaak ook niet.
Ook in de Molukken startte de VOC met verdragen met lokale heersers, op grond waarvan specerijen werden geleverd en betalingen door
de VOC werden verricht, bijvoorbeeld in natura door het leveren van
wapens. Vaak werd de VOC naast handelspartner ook bondgenoot van
zo'n lokale machthebber. In oorlogen steunde men elkaar. De VOC
bouwde, zoals eerder ook de Portugezen, forten. Die forten dienden
meerdere doelen: in bondgenootschappelijk verband was het een bescherming tegen vijanden, soms echter ook een middel om lokale heersers te dwingen bondgenoot te blijven. In andere gevallen om vijandige
dorpen en eilanden te controleren. En zeker was het steeds een beveiliging van vitale handelsbelangen. We zien tegenwoordig nog steeds op
tal van Molukse eilanden resten van oude forten met namen als Victoria,
Duurstede of Amsterdam, strategisch gelegen en een bewijs van de
dominante positie die de VOC daar destijds had. Maar tegelijkertijd
werd een eiland als Seram, dat geen strategische of handelswaarde had,
grotendeels ongemoeid gelaten. Dat eiland werd pas in het begin van
deze eeuw geheel 'gepacificeerd' zoals we dat zo fraai noemen.
Zo waren er in Indonesia tal van gebieden en eilanden die eeuwenlang weinig met de VOC te maken kregen. Pas in de tweede helft van
de negentiende eeuw tot in de twintigste werd er naar gestreefd het
gebied dat toen Nederlands-Indio ging heten tot een geheel te maken.
In gebieden die uitdrukkelijk wel onder de VOC kwamen te ressorteren, zoals Java en een deel van de Noord- en Midden-Molukken, werd
het bestaande bestuur in het algemeen niet afgeschaft. Integendeel:
gekozen werd voor de handhaving van de bestaande bestuursorganisatie met daarbovenop de VOC en later het koloniaal bestuur. Dat betekende dat bijvoorbeeld op Java de vorsten gehandhaafd werden, met
behoud van bevoegdheden over hun onderdanen. Dat gold ook voor
de sultan in de Noord-Molukken. In de Midden-Molukken was de
situatie gecompliceerd. Doorgaans was het dorp, de negorij, het hoogste
bestuursniveau. Elk dorp was zijn eigen staatje. Ook dat werd gehandhaafd. Daar waar al sprake was van een aanzet tot bovenlokale samenwerking, werd dit door de VOC ongedaan gemaakt, omdat zo de economische belangen beter beschermd konden worden. Vandaar dat zich
in dat deel van de Molukken geen overkoepelend inheems bestuur
meer ontwikkelde. Daardoor moesten Nederlandse ambtenaren zich
veel meer dan elders op lokaal niveau verstaan met de inheemse bevolking, en hebben we uit rapportages over de toestand op de Molukken
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vaak veel gedetailleerder informatie dan over de situatie in andere delen
van Indonesia.

Ambon door de eeuwen trouw
Bij het doornemen van geschriften over de geschiedenis van de Molukken stuiten we zo nu en dan op hardnekkige vertekeningen van de
werkelijkheid. Ik wil er een paar noemen.
In het begin van de vijftiger jaren was 'Ambon door de eeuwen trouw'
een propagandakreet van Nederlandse sympathisanten van de Molukkers en van de voorstanders van de RMS. De bedoeling was duidelijk.
Terwijl Nederland de RMS niet wilde steunen en de Molukse militairen
bij aankomst in Nederland ontsloeg uit militaire dienst, was deze ontrouw extra verwerpelijk omdat de Molukkers Nederland zo trouw
hadden gediend: door de eeuwen heen.
Het ontslag was inderdaad tactloos, omdat de ontslagenen in de jaren
daarvoor onder zeer moeilijke omstandigheden - oorlog en dekolonisatie - het Nederlandse bestuur in India hadden gediend. Maar de trouw
door de eeuwen heen was betrekkelijk. Al in de eerste decennia na de
komst van de VOC in de Molukken hadden Molukkers zich beperkt
en soms bekocht gevoeld door de monopolistische politiek van de VO C.
Dat leidde tot echte oorlogen, die in de literatuur als de 'Ambonse
oorlogen' bekend zijn. Nadat het verzet gebroken was, bleef het over
het algemeen rustig. Maar van trouw was geen sprake. De VOC hield
de Molukkers onder controle met behulp van haar forten en regelmatige
inspectietochten. Op tal van plaatsen was de bevolking gedwongen te
verhuizen van hun (goed verdedigbare) dorpen in de bergen naar beter
controleerbare locaties aan de kust. Toch deden zich nog herhaaldelijk
botsingen voor tussen de VOC en Molukkers. En nog vaker werd getracht de monopoliebepalingen te ontduiken. De laatste opstand tegen
de Nederlanders was die van Pattimura, die in 1817 - na de Napoleontische tijd - in opstand kwam tegen de op Saparua teruggekeerde Nederlanders. Het Engelse 'tussenbestuur' was in vergelijking met het Hollandse regiem tamelijk liberaal geweest. Pattimura c.s. wilden niet terug
naar de oude situatie.
'Ambon door de eeuwen trouw' is dus een verkeerde voorstelling
van zaken. Wat niet betekent, dat de trouw van de Molukse militairen
die naar Nederland werden overgebracht, bij hun aankomst in 1951
aan twijfel onderhevig was. Die trouw werd in 1951 niet gehonoreerd.

Christelijke enclave
Een tweede vertekening is het idee dat de Molukken een christelijke
enclave zou zijn binnen een islamitische archipel. Indonesia telt inderdaad veel islamieten. Maar de Molukken ook. Ongeveer de helft van
7

Een van de Ambonse oorlogen. Strijd van de VOC op Alaka. Monia Latuarima
leidt het verzet (ca. 1640).
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de Molukkers in Indonesia is islamiet. Niet voor niets schreef de Australische historicus Richard Chauvel over 'Ambon's other half', 4 toen hij
de geschiedenis beschreef van de islamitische Molukkers. Dat deze
vertekening kon ontstaan, kwam omdat het Koninklijk NederlandsIndische Leger (KNIL) zijn wervingsactiviteiten vooral richtte op de
christelijke Molukkers. Van hen en van de eveneens christelijke Menadonezen verwachtte de overheid een tegenwicht tegenover de islamitische Javanen die getalsmatig veel sterker in het KNIL vertegenwoordigd waren. En dat had weer tot gevolg dat de groep Molukkers die
in 1951 naar Nederland werd overgebracht overwegend christen was.
Het waren immers hoofdzakelijk KNIL-militairen en hun gezinnen.

De Ambonese soldatentraditie
Zoals Ambon niet door de eeuwen trouw is geweest, zo was evenmin
sprake van een natuurlijke geneigdheid van Molukkers om in dienst
te treden bij de Kompenie. Lang hebben de Nederlanders vergeefs
getracht Molukkers te interesseren voor hun krijgsmacht. Nog in 1875
wordt gemeld dat alleen Molukkers die zo in de problemen zaten dat
zij beter hun dorp en eiland konden ontvluchten, belangstelling hadden
voor het soldatenleven. 5 Ook maatregelen om dienstneming in het leger
aantrekkelijk te maken (hogere soldij en pensioenen, onderwijsfaciliteiten) hadden aanvankelijk niet het gewenste effect. Dat veranderde toen
de prijzen van de kruidnagel op de internationale markt ineenstortten,
nadat Engelsen en Fransen de Nederlandse monopoliepositie hadden
weten te doorbreken. Toen werd het zoeken naar een alternatief een
economische noodzaak en hadden de wervingsacties voor het KNIL
enig succes. 6 Vanaf dat moment werd de export van specerijen vervangen door de export van menskracht.
In deze nieuwe situatie ontstond aan het Bind van de negentiende
eeuw het beeld van de trouwe Ambonees, de natuurlijke bondgenoot
van de Nederlanders, een beeld waarin ook de Molukse militairen zelf
gingen geloven. Ze hadden een sterk gevoel van eigenwaarde. Het
christelijke geloof dat zij met de Nederlanders gemeen hadden, gaf hun
het gevoel dat zij boven de andere Indonesische volkeren verheven
waren en gelijkwaardig waren aan de Nederlanders. In de koloniale
samenleving werd die gelijkwaardigheid door de Nederlanders niet
echt geaccepteerd. Wel werd het zelfbeeld van de Molukse militairen
gebruikt door het Nederlandse gouvernement om hun inzet in Nederlandse dienst te bevorderen.

Moluks nationalisme
Toch beantwoordden ook daarna lang niet alle Molukkers aan het beeld
van de trouwe Ambonees. Dat de islamitische Molukkers een andere,
9

meer afstandelijke relatie hadden ten opzichte van de Nederlanders
beschreef ik reeds. Maar ook onder de christelijke Molukkers waren
er die zich gingen afvragen of de verbondenheid met het gouvernement
en met de Nederlanders wel zo logisch was. Het Indonesische nationalisme dat in de eerste helft van de twintigste eeuw overal in de archipel
opkwam, ging niet geheel aan de Molukkers voorbij. Elders waren het
de beter opgeleiden die als eersten vraagtekens gingen zetten bij de
vanzelfsprekendheid van het kolonialisme. Veel beter opgeleide Molukkers deden dat niet, omdat hun positie sterk verbonden was met
het koloniale systeem. Maar niet iedereen volgde die lijn.
In het begin van de jaren twintig trok A.J. Patty nogal de aandacht
met zijn 'Sarekat Ambon', aanvankelijk op Java, maar later ook op de
Midden-Molukken. Patty wilde een parlement voor Nederlands-India,
en uiteindelijk onafhankelijkheid voor Indonesia. De nieuwe vereniging kreeg aanvankelijk nogal wat aanhang, ook onder de Molukse
militairen. Maar snel optreden van militaire en burgerlijke autoriteiten
voorkwam dat Patty echt gevaarlijk kon worden. Ook het verzet in de
Molukse samenleving, van de kant van de 'loyalistische' elite, was
groot. Zij handelden uit welbegrepen eigenbelang, maar ook omdat zij
vreesden dat de acties van Patty de bevoorrechte positie van de (christelijke) Molukkers in gevaar zouden kunnen brengen. Die positie stond
in die tijd toch al onder druk.
In het islamitische deel van de Molukse samenleving was de steun
voor de Sarekat Ambon groter dan in het christelijke deel. Toch bleven
ook christelijke Molukkers betrokken bij bewegingen die Indonesia
los wilden maken van Nederland. Zo werd dr. J. Leimena minister van
gezondheid van Indonesia onder president Soekarno.
Een andere vorm van nationalisnie betreft de RMS. In kringen die
in de koloniale periode verbonden waren met het Nederlandse bestuur,
was het enthousiasme voor een onafhankelijk Indonesia beperkt. Sommigen wezen onafhankelijkheid of en trachtten een bijzondere band
met Nederland te behouden. De 'Twapro' (Twaalfde Provincie) deed
dat bijvoorbeeld in de Minahassa en de 'Persatuan Timur Besar' (PTB)
in heel Oost-Indonesia. Weer anderen accepteerden Indonesia's onafhankelijkheid mits de deelstaat Oost-Indonesia maar voldoende eigen
bevoegdheden zou houden. Nadat Nederland eind 1949 de souvereiniteit had overgedragen aan de Verenigde Staten van Indonesia, werd al
snel duidelijk dat de deelstaten geen lang leven beschoren zou zijn.
Toen ook Oost-Indonesia dreigde op te gaan in de eenheidsstaat, besloot
een aantal Molukse politici, met steun van Molukse ex-KNIL-militairen, tot de oprichting van een eigen staat: de Republik Maluku Selatan
(RMS). Het ging hier overwegend om christelijke Molukkers die bevreesd waren in de eenheidsstaat door het islamitische Java te worden
overheerst.
Hoe groot de aanhang voor beide stromingen op de Molukken was,
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valt moeilijk vast te stellen. Chauvel wijst in zijn studie 'Ambon's other
half' op de goede resultaten van de Partai Indonesia Maluku (PIM) bij
de verkiezingen voor de Zuid-Molukkenraad om aan te tonen dat ook
op de Molukken brede steun aanwezig was voor 'Indonesia Merdeka'.
Van RMS-zijde daarentegen words gewezen op het fell, dat de bevolking
van Ambon en enkele buureilanden massaal de RMS heeft verdedigd,
toen Indonesia dit gebied militair weer onder controle wilde brengen.
Beide 'bewijzen' hebben een betrekkelijke waarde: de verkiezingsresultaten van de PIM zijn inderdaad goed, maar de deelname van de
bevolking aan deze verkiezingen was zeer laag. Ook de aanhang van
de RMS is moeilijk te kwantificeren. Dat Molukkers zich verzetten
tegen aanvallende Indonesische troepen zegt niet alles over hun sympathie voor de RMS. Het zou niet voor het eerst zijn, dat de gelederen
zich sloten tegen een aanval van buiten. Zeker is dat bij de verdediging
van Ambon ook PIM-aanhangers aan RMS-zijde hebben gestreden.
Tegelijkertijd bleef het in de rest van de Molukken rustig.
De conclusie dat de meerderheid van de Molukkers zich weinig met
politiek inliet en een afwachtende houding aannam, is in ieder geval
op zijn plaats.
Bij dit alles moet bedacht worden dat de Molukse militairen die met
hun gezinnen in 1951 naar Nederland werden overgebracht niet aan
de strijd voor de RMS hebben deelgenomen. Zij zaten niet op Ambon,
maar waren geconcentreerd in een aantal kazernes op Java. Daar sympathiseerden de meesten met de RMS. In Jakarta vond zelfs een proRMS-demonstratie plaats en werd een delegatie van de demonstranten
door minister Leimena ontvangen. Maar die RMS-gevoelens leidden
er aanvankelijk niet toe dat ze niet naar het inmiddels weer door Indonesie veroverde Ambon wilden terugkeren om daar gedemobiliseerd te
worden. Wel wilden zij garanties van de Verenigde Naties dat ze daar
veilig zouden zijn. Pas toen RMS-minister Lokollo uit Nederland liet
weten dat hij tegen demobilisatie op door Indonesia gecontroleerd
grondgebied was, ging die reis niet door. Nadat Nederland nog geprobeerd had om de Molukkers met een beroep op overmacht op Java te
demobiliseren, werden ze - nadat de Nederlandse rechter een dergelijke
demobilisatie verboden had - 'tijdelijk' naar Nederland overgebracht.7
Daar bewezen zij dat niets permanenter is dan een tijdelijke maatregel.

H.M.A.G. Smeets studeerde geschiedenis aan de KU Nijmegen. Hij was leraar,
coordinator Inspraakorgaan Welzijn Molukkers en regeringsadviseur Molukse
zaken. Publikaties op het gebied van jeugd- en minderhedenbeleid op het
gebied van de geschiedenis van de Molukkers in Nederland.
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Een smakelijke historie
Genreverschillen in de Molukse verhalenwereld
HANS STRAYER

Op 18 maart 1921 hield pater Geurtjens tijdens een 'Indische Week'
van de Leidse universiteit een voordracht met de titel De letterkunde van
een primitief yolk. Hij presenteerde bij deze gelegenheid enkele vertellingen en liederen die hij had opgetekend in zijn missiegebied, de Keieilanden.
Geurtjens deed een oprechte poging om zijn publiek welwillend te
stemmen tegenover de Keiese liederen en vertellingen. Zijn verhaal
began met een paradox: 'Ook de ongeletterde inlander heeft een letterkunde, zij het dan ongeschreven." De wijze waarop hij zijn waardering
voor deze 'ongeschreven letterkunde' verwoordde, verraadt evenwel
meer over de Europese tijdgeest dan over de Keiese cultuur. Hoewel
voor een geletterd publiek het vertellen van verhalen een kindervermaak mag zijn geworden, vond Geurtjens, toch treffen de Keiese vertellingen vaak door 'kinderlijken eenvoud en ongekunstelde natuurpoezie'.2 En wat betreft de liederen: 'Versmaat of kadans is in deze
zangen niet te bespeuren', maar 'dichterlijke schoonheid bevatten ze
ongetwijfeld veel meer, dan men van onbeschaafde menschen zou durven verwachten.'3

Europees referentiekader
Met zijn vooronderstelling dat de vertellingen en liederen te beschouwen zijn als een ongeschreven vorm van literatuur, zette Geurtjens
zichzelf op het verkeerde been. Wanneer voortbrengselen van orale
cultuur worden gemeten aan literaire conventies en normen, steken ze
al gauw pover of tegenover de levensbeschouwelijke, dramatische, psychologische en stilistische subtiliteiten van de moderne literatuur. Ong
geeft in zijn boek Orality and literacy op een beeldende manier aan hoe
ongerijmd deze benadering is: 'Orale overlevering of een erfgoed van
orale optredens, genres en stijlen te beschouwen als "orale literatuur",
is ongeveer hetzelfde als wanneer je paarden beschouwt als auto's zonder wielen.'4 Bij de bestudering van orale genres moeten we niet uitgaan
13

Vindplaatsen van de verhalen.
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van de hand van de schrijver of het oog van de lezer, maar van de stem
van de verteller en het oor van de luisteraar: ze maken gebruik van
specifieke middelen, volgen hun eigen conventies en streven andere
doeleinden na dan literaire auteurs en hun publiek. Termen als 'ongeschreven letterkunde' of, meer hedendaags, 'orale literatuur' zouden
uit den boze moeten zijn.
Bovendien leidt het Europese referentiekader van waaruit Geurtjens
over zijn onderwerp sprak, tot uitgesproken etnocentrische oordelen.
Voor een onbevooroordeelde interpretatie en waardering zouden we
moeten uitgaan van de betekenis die voortbrengselen van orale cultuur
voor de vertellers en luisteraars zelf hebben. Veel van de oude referentiekaders leiden echter een hardnekkig bestaan. In het Nederlandse onderwijs is het bijvoorbeeld niet alleen gebruikelijk om bij de behandeling
van verhalende orale genres uit te gaan van schriftelijke bewerkingen,
maar ook om hierop de algemeen bekende hoofdindeling in mythen,
legenden, sagen en sprookjes toe te passen. Het is de vraag, of deze
onderscheidingen en begrippen universeel toepasbaar zijn. De
verscheidenheid van orale genres in Europa, Indonesia of andere delen
van de wereld is cultuurgebonden, en bovendien tijdgebonden. Sweeney heeft zich intensief beziggehouden met orale cultuur in Maleisie:
hij betreurt het dat Maleisische scholieren en studenten in het koloniale
onderwijs 'te horen kregen over mythe, sage, [. . 1 epos, parabel, fabel,
enzovoorts. Deze onderscheidingen kwamen niet overeen met enige
begripsafbakening door de Maleiers zelf; noch probeerden westerse
geleerden de geldigheid van deze etiketten aan te tonen door formele
kriteria op hun materiaal toe te passen." Hij constateert dat het gebruik
van deze begrippen onder zijn studenten nog steeds tot culturele
vervreemding en een heilloze verwarring leidt.
Deze verwarring heerst ook onder Molukkers in Nederland. Als ze
over hun eigen verhalen spreken, gebruiken ze de begrippen mythe,
legende, sage of sprookje veelal op een willekeurige manier. Velen zijn
geneigd om te kiezen voor algemenere termen die niet of nauwelijks
onderscheidende waarde hebben, zoals adat-verhaal of volksverhaal.
In de moedertaal is het niet veel anders: begrippen als tjeritera [verhaal],
hikajat [historic] of sedjarah [geschiedenis] worden vaak zonder duidelijk onderscheid gebruikt.
Dat neemt niet weg, dat Molukse vertellers en luisteraars er in hun
gedrag wel degelijk blijk van geven dat ze nauwgezet onderscheid
maken tussen verschillende genres vertellingen en dat ze hieraan bovendien bijzonder veel belang hechten. Als een verteller het woord
neemt, weten de luisteraars doorgaans al binnen twee, drie zinnen, wat
voor genre verhaal ze te horen zullen krijgen en ze passen hun houding
als luisteraar daarbij aan.
De vraag die ons nu zal bezighouden, is daarom: welke genrekenmerken zijn voor Molukkers van onderscheidende betekenis? We verge15

lijken hiertoe twee vertellingen die op het eerste gehoor nauw verwant
lijken: een uit het binnenland van West-Seram (vroeger: Ceram) en een
uit een Ambons kustdorp.

De zusjes en de 'halita'
Op West-Seram worden talrijke verhalen verteld over ontmoetingen
tussen kinderen en halita. Dit zijn boosaardige, maar gelukkig niet al
te intelligente geesten die op afgelegen plaatsen in het bos leven. De
kinderen ontdekken doorgaans tijdig de ware aard van hun gastheer
of -vrouw, laten hen door list om het leven komen, en maken zich uit
de voeten met de door hen vergaarde rijkdommen.
Om aannemelijk te maken dat kinderen zo ver van huis raken dat ze
deze geesten tegenkomen, beginnen de halita-verhalen vaak met een
episode waarin de band tussen ouders en kinderen wordt verbroken.
Volgens Jensen, die in de bundel Hainuwele honderden verhalen uit
West-Seram verzamelde, is een van de meest voorkomende episoden
die waarin kinderen door een, soms moedwillig, misverstand hun jongste broertje of zusje opeten en vervolgens door hun ouders worden
verstoten. Hij heeft varianten van dit verhaal opgetekend in dorpen die
verspreid liggen over heel het binnenland van West-Seram: Laturake
en Uwit, Rumbatu en Lohia Tala, Ahiolo, Waraloin en Luma Pelu.6
Het verhaal uit Luma Pelu gaat over een moeder met twee dochters,
Rapie en Isuli, en een baby die Sune wordt genoemd. Deze laatste
eigennaam is tevens de inheemse benaming voor het Maleis sukun:
broodvrucht. De overeenkomst heeft noodlottige gevolgen. Op een dag
legt de moeder voordat ze in haar tuin aan het werk gaat, een sukunvrucht onder een schotel gereed, en zegt tegen de meisjes dat ze sukun
kunnen eten als ze honger krijgen. Als het zover is, laten ze de vrucht
liggen en eten in plaats daarvan hun gelijknamige broertje Sune op.
De ontboezeming 'Ik kan je wel opvreten!' is doorgaans een uiting van
innige affectie. Maar om het daadwerkelijk te doen, dat is voer voor
psychologen. De verteller geeft de zusjes uitgesproken boosaardige en
morbide trekjes mee. Terwijl de meisjes de baby oppeuzelen, gaan ze
bij hun grootmoeder en tante langs, met de vraag of ze wel kunnen
raden wat ze aan het eten zijn. Als dezen bij het horen van de brekende
botjes denken aan mais, bonen of knapperige pitten, lacht het tweetal
hen smakelijk uit. Het verhaal vervolgt met de thuiskomst van hun moeder:
Toen de moeder terugkeerde, vroeg ze: 'Waar is jullie broertje?
Ik wil hem zogen.' Ze antwoordden beiden: 'Ons broertje is
naar grootmoeder gegaan, ze klopt een lap boombast.' De moeder ging naar grootmoeder, en grootmoeder zei: 'Hier is hij niet.
Net waren mijn kleinkinderen hier en lieten me raden wat ze
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eten. Ik kon het niet raden en ze zeiden: Je raadt het niet, we
eten ons broertje Sune, we kraken zijn armen en benen.' Daarna
vroeg de moeder het tweetal nogmaals: 'Waar is jullie broertje
Sune? Hij moet drinken.' Ze zeiden: 'Hij is naar tante.' De moeder ging naar tante, maar hij was er niet. De tante zei: 'Net
waren die twee hier en lieten me raden wat ze eten, maar ik
kon het niet raden. Toen zeiden ze: "Je raadt het niet, we eten
ons broertje Sune op, we bijten en kraken zijn armen en benen
in stukjes." ' De moeder ging naar huis, ze klom naar boven en
tilde de schotel op. Daar vond ze haar kind, de meisjes hadden
het hoofd van hun broertje voor haar erin gelegd.7
De moeder stuurt de zusjes er vervolgens tot drie keer op uit om de
waterstand in de rivier op te nemen, en ze rapporteren dat deze onrustbarend stijgt. Daarop sluit ze de gezusters op in een grote korf en laat
hen de rivier afdrijven. Op het eerste oog lijkt dit een draconische
strafmaatregel, maar ze zou ook geinterpreteerd kunnen worden als een
zoenoffer om een catastrofale overstroming ten gevolge van de gepleegde kindermoord of te wenden: stortregens, bandjirs en vloedgolven worden in tal van Seramese verhalen opgevat als gevolg van een
ernstige adat-overtreding.
De zusjes overleven het watergeweld en beginnen vastberaden aan
een overlevingstocht. Ze doden een zwijn door het een boomvrucht met
daarin verborgen een mesje toe te werpen. Als vervolgens een bejaard
halita-echtpaar hen het vlees afhandig wil maken, laten ze de man door
list in zijn eigen speer vallen en overgieten ze de vrouw op een onbewaakt moment met kokend water. Het geduchte tweetal verzamelt alle
kostbaarheden van het geestenpaar en keert daarmee terug naar het
ouderlijk huis:
Toen het middernacht was, staken ze de zilveren lamp aan, en
Rapie riep naar boven tot haar moeder: 'Laat de ladder naar
beneden, want ik ben hier met Isuli en we willen naar boven."8
In deze vertelling lijken alle ingredienten aanwezig om het een klassiek
volkssprookje te noemen. Structuralisten coals Propp en Stith Thompson zullen dan ook niet aarzelen om zo'n verhaal op de snijtafel te
leggen en binnen de kortste keren een geraamte van universele functies,
rollen en motieven bloot te leggen. Maar wat schieten we ermee op om
een verhaal los te maken uit zijn culturele context? We houden dan
iets over zonder vlees of bloed.
Jensen, als antropoloog, waarschuwt ervoor om de Seramese vertellingen zonder meer als een sprookje, en dus als een produkt van volkse
verbeelding, te beschouwen: 'De wonderbaarlijke wereld die ze te zien
geven, is niet een sprookjeswereld en haar vormgeving in verhalen is
voor de Seramees geen literaire belevenis, maar ze vormt een niet17

alledaagse, wonderbaarlijke werkelijkheid. [. . .] Hij ontmoet de geesten waarover zijn verhalen handelen, niet slechts eens in zijn leven,
maar vele malen, soms dagelijks.' 9 De omgang met schimmen en geesten
vormt voor vertellers en toehoorders een beleefde realiteit.
Toch kan het verhaal mijns inziens in andere opzichten wel worden
opgevat als verbeelding, namelijk als een fantasie over doorbreking
van maatschappelijke rollen. Door hun broertje op to eten, onttrekken
de zusjes zich aan de dwingende voorschriften in de Seramese samenleving die betrekking hebben op de zorg voor kleine kinderen en de
maatschappelijke rolverdeling tussen broers en zussen. De vertellers
en luisteraars beleven, gezien de grote verbreiding en de geanimeerde
vertelwijze van het verhaal, een kennelijk plezier aan de onverschrokkenheid waarmee het losgeslagen duo althans tijdelijk aan dit gareel
ontsnapt.

Sukun vrucht.
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De stichting van het dorp Rutong
We verliezen ons niet verder in speculatieve interpretaties, want het is
ons tenslotte begonnen om genrekenmerken van Molukse vertellingen.
We vergelijken daartoe het halita-verhaal met het relaas over de stichting
van het dorp Rutong, gelegen op de zuidoostkust van het eiland Ambon.
Dit verhaal begint met eenzelfde episode waarin oudere kinderen een
baby die naar de sukun-vrucht is genoemd, opeten. De schuldigen zijn
ditmaal de zonen van twee clans uit het dorp Tuhesari op Seram. De
jongens vluchten, voordat hun ouders de fatale vergissing ontdekken,
met een inderhaast geconstrueerd vaartuig van Seram naar Ambon en
stichten daar het dorp Rutong.
De tekst van deze historie is door Bartels gepubliceerd in Guarding
the invisible mountain, zijn proefschrift over pela-verbonden op de Midden-Molukken,'° en, nog wat completer, in zijn recente cultuur-historische studie In de schaduw van de berg Nunusaku." Deze laatste tekst staat
hieronder afgedrukt. De passages waarnaar we in onze bespreking
verwijzen, zijn gecursiveerd en voorzien van een trefwoord.
Volgens hun mondelinge traditie voeren de clans Maspaitella
en Talahatu hun afkomst terug tot het dorp Rumahkai aan de
zuidkust van West-Seram. In pre-Europese tijden, toen de beschreven
gebeurtenissen heten te hebben plaatsgevonden, was Rumahkai nog gelegen in de Bergen in het binnenland, en heette het Tuhesari. [tijd]
De bewoners van dit dorp gingen dikwijls naar de kust, waar
hun tuinen gelegen waren en waar ze tevens in een voorraad
zeevoedsel konden voorzien. Zo was een man, die Corputty heette,

gewoon om met zijn vrouw, zzjn twee volwassen zoons, hun jongste
broertje, en twee zonen van de clan Kakerissa naar zijn tuin aan de
kust te gaan. [personages]
Daar verbieven zij in een hutje tot zij genoeg voedsel
verzameld hadden om mee terug te nemen naar Tuhesari. Op
zekere dag besloten de man en zijn vrouw tijdens hun verblijf
aan de kust, te gaan werken in een andere kebon [tuin], nogal

ver van de hut. Zij hadden hun jongste zoon, die nog maar een
baby was, meegenomen en daarom gelastten ze hun beide volwassen zoons en de jongens van Kakerissa, die achterbleven,
dat ze goed moesten passen op het kind, dat Sukun heette
- genoemd naar de sukun [broodvrucht]. Door een samenloop
van omstandigheden legde de vrouw een sukun-vrucht achter
de waterkruik en zei dat ze die maar moesten koken en opeten
als ze voor haar terugkeer honger kregen. De baby sliep vast toen
zijn ouders vertrokken, maar werd later wakker en toen hij zijn moeder

niet zag, begon hij hysterisch te huilen. De oudere kinderen probeerden
hem te kalmeren, maar tevergeefs en ze raakten buiten zinnen van zijn
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gekrijs. Enkele van de kinderen begonnen water te koken om de sukunvrucht te bereiden voor hun broertje dat maar bleef schreeuwen, maar
hoe zij ook zochten, zij konden de vrucht niet vonden. Aangezien ze niet
helder meer konden denken vanwege het gehuil, kwamen zij tot de
conclusie dat hun ouders bedoeld hadden dat ze niet een sukun-vrucht
moesten koken, maar hun broertje dat Sukun heette. En dus doodden
zij de baby, kookten hem en aten hem met smaak op. Toen zij echter
hun maaltijd beeindigd hadden, kwamen zij langzaam tot bezinning en
toen zij de sukun-vrucht achter de waterkan vonden, beseften zij wat
ze gedaan hadden. [vertelwijze]
Zij werden allemaal heel bang, vooral de oudste zoons van
Corputty en Kakerissa, die verantwoordelijk waren. De twee
vreesden dat zij onthoofd zouden worden wanneer Corputty
terugkeerde en zij besloten weg te lopen en de twee jongere
jongens achter te laten. Op het strand bouwden ze voor zichzelf
een vlot van Baba-gaba [nerven van de sagopalm] en zetten er
de stam van een mangoboom op als mast, waarna ze er twee
soorten sago bomen oplaadden. Ze maakten peddels van waa,
de bast van de sagopalm, en gebruikten bamboe als vaarboom.
Een steen, vastgebonden aan een touw, diende als anker. Toen
alles gereed was, roeiden ze snel de open zee op. Ze hadden
niet een bepaalde bestemming op het oog en dus lieten ze het
aan de wind over en voeren waarheen de zeebries hen bracht.
Na verloop van tijd, naderde het vlot de kust waar het dorp Rutong nu
ligt. Kakerissa, die aan het roer zat, zei tegen Corputty voor op het vlot:
'Mai lo rua ka tella urete', wat betekent: 'laten wij daar aan land
gaan'. Mai ka tella (laten wij stoppen) werd de nieuwe naam voor
Kakerissa, maar in de loop van de tijd veranderde die in Maspaitella.
Toen zij het ondiepe water dichtbij het strand bereikten, riep Kakerissa
naar Corputly: 'Tala hatu na', geef die steen een schop. Hij bedoelde
de ankersteen die overboord gegooid moest worden om het vlot vast te
leggen. Tala hatu na, dat later Talahatu werd, was van nu of aan de
nieuwe naam voor Corputty. [namen]
Toen zij aan land gingen, werden zij ontvangen door de familie Lessy Titanusahuhung, die het land bezat waar zij geland
waren. Daar plantten de broers de mast, die weer als boom begon te
groeien en die nog steeds beschouwd wordt als teken en bewijs van de
pela. Later plantten zij ook de sagopalmen op een zekere dusun [bosperceel], die nog steeds het eigendom is van de twee clans Maspaitella en
Talahatu. De vaarboom is een bamboebos geworden. [bewijsplaatsen]
Niet iedereen was echter blij met hun komst. Agabus, de
oorspronkelijke voorvader van Rutong, kwam naar de kust uit
Weiseluring, de voormalige vestigingsplaats (negerilama) van
Rutong in de bergen, om de vreemdelingen te ontmoeten. Zoals
toen gebruikelijk was, ontstond er onmiddellijk een gevecht
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tussen de landheer en de twee indringers, die gebruik maakten
van hun parang [kapmes, zwaard] en salawaku jschildj. Maar
alle drie bezaten zij speciale tovermiddelen die hen onkwetsbaar maakten en dus kon geen van drieen worden verslagen.
Toen zij dat alle drie beseften, sloten zij vrede en mochten de
twee vreemdelingen blijven. Zij beloofden om in MI dorp te wonen
en als teken daarvan stapelden zij een hoop stenen op elkaar, 'hatu
rutu' in de plaatselijke taal, later afgekort tot 'Rutong Als dorps-teun
[adat-naam] kozen zij Loporisa Uritalai ( 'op korte afstand doordringend
in het zwaardgevecht'). [namen]
Het drietal besloot ook dat Agabus en zijn afstammelingen, de clan
Makatita (Teun Soulisa), het ambt van tuan tanah [heer van het land]
zou vervullen, de clan Talahatu dat van malessy [bier: plaatsvervangend
legeraanvoerder] en Maspaitella de beide ambten van radja [dorpshoofd]
en kapitan [aanvoerder]. [socialisatie]
We vergelijken het halita-verhaal en de dorpsgeschiedenis aan de hand
van een reeks criteria ter onderscheiding van verhalende orale genres
die betrekking hebben op vorm, inhoud en functie. Omdat we slechts
beschikken over bronnen in het Duits (Jensen) en Engels/Nederlands
(Bartels), blijven de aspecten van taal en taalgebruik buiten beschouwing.

Vertelwijze

De bronnen geven een indruk van een belangrijk verschil in vertelwijze.
Vooral de verteller van het halita-verhaal heeft zijn best gedaan om op
een onderhoudende en levendige manier te vertellen. Hij maakt bijvoorbeeld veel gebruik van directe rede en dialoog, en schept hierdoor een
aanschouwelijk effect. De gevarieerde herhaling van passages waarin
de moeder navraag naar haar baby doet, getuigt van gevoel voor timing
en dramatisch effect. Deze vertelwijze staat in schril contrast tot de
beschrijvende en verklarende vertelwijze in het verhaal uit Rutong: de
verteller legt omstandig uit dat de jongens uiteindelijk de baby ombrengen en opeten, 'omdat ze niet helder meer konden denken vanwege
het gehuil'. Hij probeert kennelijk aannemelijk te maken dat de babymaaltijd voortkomt uit de paniek van een paar opgeschoten jongens
die later in het verhaal wel hun mannetje staan in een gevecht van man
tot man, maar niet in de omgang met kindergeschrei.
Deze verklarende vertelwijze heeft te maken met de status van het
verhaal: het handelt over de voorouders van twee clans uit Rutong, en
maakt dus meer aanspraak op geloofwaardigheid dan de halita-verhalen. Bovendien zou een al te geanimeerde vertelwijze afbreuk doen aan
het karakter van het geschiedverhaal. Het is de luisteraars niet begonnen
om entertainment, maar om de historie van de voorouders. Het verhaal
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behoort zich to ontrollen zonder dat de individualiteit van de verteller
zich tussen de vertelling en de toehoorder dringt.
Structuur

De beide verhalen laten ook een verschil in structuur zien. De historie

van Rapie en Isuli is bevredigend afgerond als ze beladen met schatten
naar huis terugkeren. We mogen hopen en verwachten dat ze nog lang
en gelukkig leefden. . . Het geschiedverhaal uit Rutong daarentegen
bestaat uit een tamelijk losse, lineaire aaneenrijging van episoden.
Daarbij moeten we bedenken dat de dorpsgeschiedenis hiermee nog
lang niet volledig is: ze worth vervolgd met talrijke episodes over de
herkomst van andere clans, over vetes en bondgenootschappen met
andere dorpen, of over gebeurtenissen in de koloniale tijd.
Personages

De hoofdpersonen in de halita-verhalen zijn ofwel naamloos ofwel ze
dragen algemeen gangbare roepnamen: ze worden met andere woorden
niet gepresenteerd als historische personages. Dit vormt een belangrijk
verschil met de wijze waarop de personages in het verhaal uit Rutong
worden voorgesteld. De hoofdpersonen worden geldentificeerd als
leden van bestaande clans. De zonen van Corputty en Kakerissa zijn
niet de eersten de besten, maar, zoals uit het vervolg blijkt, de stamvaders van de clans Maspaitella en Talahatu.
Tijd

Een element dat alleen in het verhaal uit Rutong voorkomt, is een
globale plaatsing in de tijd. Dat gebeurt niet in termen van jaartallen,
maar van generaties voorouders. Geschiedverhalen spelen zich of in de
zaman tete-nene mojang, de tijd van de voorouders. Dat kunnen de allereerste generaties mensen zijn die de wereld bevolkten en de grondslagen
voor de traditionele samenleving legden, of, zoals in dit geval, de generatie voorouders die een clan of dorp stichtten. De verteller uit Rutong

deelt bovendien aan het begin van zijn relaas mee dat de historie zich
afspeelt in de tijd dat het huidige Rumahkai nog niet aan de kust was
gelegen en Tuhesari heette. De toehoorders hebben hieraan voldoende:
ze weten nu of de gebeurtenissen zich afspelen ten tijde van de strijd
met de Portugezen (zestiende eeuw), van de islamisering (eind vijftiende eeuw), of zelfs daarvoor.
Bainjsplaatsen

Een volgend kenmerkend element is de vermelding van tastbare en
actuele bewijsplaatsen voor het verhaal. Er wordt melding gemaakt
van een boom die is ontsproten uit de mast van het provisorische schip
waarmee de overtocht van Scram naar Ambon werd gemaakt, en een
bamboebosschage die als overblijfsel van de vaarboom wordt beschouwd.
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De sagopalmen in een dusun van de clans Maspaitella en Talahatu
zouden door hun voorouders destijds zijn meegebracht uit Seram.
Het is eigen aan geschiedverhalen dat de verteller met nadruk verwijst
naar concrete elementen in het landschap of naar concrete voorwerpen,
pusaka [erfstukken], die door de betreffende clans en dorpen worden
bewaard. Deze fungeren als bewijsplaatsen voor de waarheid van het
verhaal, en als gedenktekens ter herinnering aan de voorouderlijke geschiedenis.
Namen

Geschiedverhalen hebben onder meer tot doel de toehoorders te informeren over de betekenis en de historische achtergronden van namen
en titels. De passages waarin de betekenissen van de namen Maspaitella, Talahatu en Rutong worden verklaard als respectievelijk 'laten
we stoppen', 'schop de ankersteen uit' en 'stapel stenen', zijn daarom
kenmerkend voor het genre. Bartels wijst erop dat de naam Maspaitella
op het eerste oog een samenstelling vormt van Maspait, de Ambonse
naam voor het Hindoe-Javaanse rijk Madjapahit, en eta, het inheemse
woord voor groot.'2 De verteller geeft echter kennelijk de voorkeur aan
een, taalkundig enigszins gezochte, verklaring vanuit de dorpsgeschiedenis.
De volledige kennis van oorspronkelijke namen en titels, van hun
betekenis en hun herkomst, is slechts bestemd voor de eigen verwanten
en dorpsgenoten. Het gaat daarbij in de beleving van zeer vele Molukkers om bijzonder gevoelige informatie die ze niet prijsgeven aan outsiders. Dat heeft onder meer te maken met de vrees dat (Molukse)
buitenstaanders er ten behoeve van schadelijke magische praktijken
misbruik van zouden kunnen maken. Het kan nog om een andere reden
van belang zijn: wanneer het directe contact van bepaalde (groepen)
verwanten of dorpsgenoten in de loop van de tijd langdurig verloren
gaat, bijvoorbeeld door migratie, blijft de kennis van de eigen vooroudernamen en -titels voor hun nakomelingen fungeren als een soort
identiteitsbewijs. Wanneer Molukse jongeren uit Nederland bijvoorbeeld op vakantie gaan naar hun dorp van herkomst, worden ze vaak
van tevoren door de ouderen in deze kennis ingewijd, zodat ze ter
plekke kunnen laten zien dat ze waarachtige anak negeri [kinderen van
het dorp] of anak mata rumah [kinderen van de clan] zijn.
Publiek

De verbreiding van het hallta-verhaal over dorpen in West-Seram vormt
een aanwijzing dat het niet als het exclusieve eigendom van bepaalde
families of dorpen wordt beschouwd. Met de geschiedenis van Rutong
ligt dat anders. Er is binnen Molukse kring brede overeenstemming
over het uitgangspunt dat de verhalen over de eigen voorouders in
zekere zin het 'eigendom' zijn en blijven van hun nakomelingen.
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Foto-foto: hari Oerita-hari ijerita sedjarah negeri Wrath di BemmeC pada
tangga( 26 mai 1990.

Geschiedverhalendag van de kumpulan van het dorp Ullath (Bemmel 26 mei
1990).
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Vaak probeert men te voorkomen dat de verhalen buiten een kring
van insiders bekend raken. De in Nederland wonende afstammelingen
van een van de hoofdpersonen uit de geschiedenis van Rutong hebben
hun familiegeschiedenis bijvoorbeeld door een oudere op een cassettebandje laten inspreken, dat alleen binnen de eigen kring circuleert: ze
willen hierdoor deels het orale karakter ervan bewaren, deels de verspreiding onder outsiders tegengaan.
Gelegenheid

Halita-verhalen kunnen op alle momenten worden verteld waarop men
behoefte heeft aan entertainment. Ze kunnen bovendien zowel door
vrouwen als door mannen worden verteld. Het is niet uitgesloten dat
ze zelfs in eerste instantie tot de verhalenwereld van vrouwen behoren,
en dat de mannen zich concentreren op de meer prestigieuze clan- en
dorpsgeschiedenissen. Hoewel ouderen er in Nederland inmiddels toe
over lijken te gaan om zowel zonen als dochters in de familiegeschiedenis in te wijden, werden deze traditioneel veelal via de mannelijke lijn
overgeleverd: dochters werden van de kennis voor insiders uitgesloten
omdat ze immers werden uitgehuwd aan andere clans. Meer onderzoek
naar deze aspecten van de Molukse orale cultuur zou belangwekkende
gegevens kunnen opleveren.
Dorpsgeschiedenissen worden doorgaans verteld bij bijzondere gelegenheden, zoals de jaarlijkse adat-feesten waarbij de bevolking bijeenkomt om de band met de voorouders en de onderlinge samenhorigheid
met feestelijk ceremonieel te bevestigen. Vanuit het individu gezien
zijn het momenten waarop de plaats van de eigen familieclan binnen

de dorpssamenleving wordt bekrachtigd.
De behoefte daaraan is ook bij Molukkers in Nederland nog actueel.
Velen zijn aangesloten bij kumpulan [dorpsverenigingen], die bijeen-

komsten wijden aan het in herinnering houden van hun dorpsgeschiedenis en aan de overdracht van geschiedverhalen aan de jongere generaties. In 1990 organiseerde de kumpulan van het dorp Ullath een hari
tjeritera sedjarah [geschiedverhalendag]. Een groepsfoto van de vertellers
op die dag laat duidelijk zien welke waarde ze aan de verhalen hechten:
ze dragen alle de traditionele, rituele adat-kleding."
Waarheidsgehalte

Geschiedverhalen zoals dat uit Rutong zijn geen vrijblijvende voortbrengselen van de verbeelding. Het gaat om verhalen die de culturele
en maatschappelijke orde verankeren in de geest van de luisteraars.
Het geloof in de waarheid van het verhaal behoort tot het soort overtuigingen dat niet kan worden bewezen en evenmin kan worden weerlegd.
'Orang tua tidak parlente: de ouderen vertellen niet zomaar wat!', plegen
vertellers de toehoorders met opgeheven vinger te verzekeren. Kennis
van het verhaal is noodzakelijk 'supaja djangan lupa: dat je het niet
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vergeet', want het verhaal is actueel 'sampai hari ini: tot op de dag van
vandaag', of 'sampai sekarang ini: tot op dit moment'. Wie de geloofwaardigheid van de verhalen ter discussie stelt, gaat niet alleen voorbij aan
hun culturele betekenis, maar begaat tevens een soort heiligschennis.
Socialisatie

Tenslotte worden er aan de verhalen heel verschillende consequenties
verbonden. Het halita-verhaal bevat slechts algemene levenslessen: de
meisjes verzaken hun verplichting om de baby te bemoederen, en de
toehoorders krijgen voorgehouden dat deze zonde de zwaarst mogelijke
straf verdient.
De lessen van het geschiedverhaal over de stichting van Rutong daarentegen zijn veel concreter. Allereerst eindigt het met een passage
waarin de maatschappelijke positie van de betrokken clans wordt vastgelegd: de reeds gevestigde clan Makatita verwerft de positie van tuan
tanah, heer van het land, terwijl de nieuwkomers Talahatu en Maspaitella zich de functies van respectievelijk malessy [plaatsvervangend legeraanvoerder] en radja [dorpshoofd] en kapitan [aanvoerder] toeeigenen. Deze rolverdeling volgt het algemene patroon van stichtingsverhalen. De oude bewoners behouden de voornaamste positie inzake
de adat, en de nieuwkomers verwerven de belangrijkste bestuurlijke
posities. De lotgevallen van de voorouders vormen de basis voor aanspraken op status en prestige van hun nakomelingen, ook die in Nederland.
In de tweede plaats heeft het verhaal consequenties voor de verstandhouding tussen de dorpen Rumahkai en Rutong. Van welke aard deze
zijn, blijkt uit een historisch voorval waarover Bartels in zijn proefschrift
verslag doet."
In 1898 raakte het dorp Rumahkai verwikkeld in gevechten met
buurdorpen over het eigendom van een stuk land. Het Nederlands
bestuur veroordeelde een groep bewoners tot dwangarbeid op Saparua.
Ze meldden zich echter bij de resident in Ambon om herziening van
het vonnis te vragen. Tijdens hun verblijf in Ambon kregen ze tot hun
verrassing ongevraagd hulp van de clans Maspaitella en Talahatu uit
het naburige Rutong: dezen stonden de opbrengst van een sagotuin of
aan de Seramezen uit Rumahkai. Nadat de resident bij nader inzien de
klachten had laten vallen, gingen ze de inwoners uit Rutong bedanken.
Toen pas werd hen duidelijk, dat de betreffende clans hen hadden
geholpen omdat ze oorspronkelijk afkomstig waren uit hun dorp: in
Rumahkai zelf was deze geschiedenis onbekend of reeds in vergetelheid
geraakt.
De gebeurtenis was voor beide dorpen aanleiding om een pela-ver-

bond te sluiten: dat houdt in dat beide dorpsgemeenschappen elkaar
tot verwanten verklaren, met de verplichting tot onderlinge hulp en
een verbod op onderlinge huwelijken. Dit verbond geldt nog steeds
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voor hun nakomelingen in Nederland. Jongeren uit Rumahkai en Rutong zijn elkaars pela : ze hebben met elkaar een bijzondere verwantschapsband en mogen op grond hiervan niet met elkaar trouwen. Overtreding van deze adat-regel kan onheil tot gevolg hebben voor henzelf
of voor hun eventuele kinderen. Ze behoren daarom de geschiedverhalen te kennen die aan de adat-regels ten grondslag liggen. De verhalen
dragen dan ook in het algemeen bij aan een wereldbeeld, waarin individu en samenleving zich, als het erop aankomt, laten leiden door de
stemmen van de voorouders.

Sacrale verhalen
We hebben kennisgemaakt met twee vertellingen, die met een nagenoeg
identieke verhaalepisode beginnen. Op grond van kenmerken van
vorm, inhoud en functie kunnen we echter vaststellen dat beide vertellingen voor een Moluks publiek twee fundamenteel verschillende orale
genres vertegenwoordigen.
We moeten Geurtjens nageven dat hij wel oog had voor deze polariteit
binnen de Molukse verhalenwereld. Hij slaagt er echter niet in om
hiervoor heldere genrebegrippen te vinden. In zijn bundeling van
Keieesche Legenden stelt hij de genres tegenover elkaar als 'romantische
sprookjes' tegenover 'geschiedkundige verhalen' of legenden die hij
overigens 'niet minder romantisch' acht." De toepassing van zulke
quasi-universele begrippen zoals mythe, legende, sage of sprookje veroorzaakt echter onvermijdelijk verwarring en onbegrip, zowel bij Molukkers zelf als bij buitenstaanders. In het voortgezet onderwijs kunnen
Molukse leerlingen zelfs gekwetst reageren wanneer de vertellingen
van hun voorouders worden betiteld als sprookjes of iegenden: het
houdt in dat ze slechts naar de mate van fictionaliteit worden beoordeeld
en bijgevolg als produkten van een 'romantische' of, op zijn best, naleve
verbeelding worden afgedaan.
Het is een uitdaging om de kenmerkende verschillen tussen beide
genres onder een passende noemer te brengen: ze verschillen op een
manier waarmee we in de Europese orale traditie niet, of niet meer,
vertrouwd zijn. Bij ons voorstel voor een oplossing voor dit probleem
hebben we ons mede laten leiden door een uiteenzetting van Ano
Upulesi Maserua, een gezaghebbende Seramese verteller. In zijn inleiding op het geschiedverhaal over de radja-dochter Boi Ratan maakt hij
een hoofdonderscheid tussen 'verhalen zonder meer' en 'ware verhalen'.
Over deze laatste zegt hij: 'Deze oude geschiedverhalen zijn al erg lang
bekend onder de oorspronkelijke bevolking [. . .]. Zij stellen dat deze
verhalen oorspronkelijk zijn, niet slechts verhalen zonder meer, maar
dragers van waarheid. Dergelijke verhalen noemen ze Tuni Hetu [tuni:
oorspronkelijk, waar; hetu : vertellen].'16
Maleis
Dit genrebegrip, tuni hetu, kan ons inziens het best worden weerge27

geven met de omschrijving `sacrale geschiedverhalen'. Het geeft jets
weer van de rituele plechtigheid van de vorm-aspecten, de onaantastbaarheid van de inhoud en het gewicht van de culturele functie die de
verhalen voor vertellers en toehoorders hebben.
Welljcht biedt het onderscheid tussen sacrale en njet-sacrale verhalen
ook voor interculturele onderwijsdoeleinden een bruikbaar referentjekader, een vruchtbare aanleiding tot een andere leerstofselectje en een
aanleiding tot krjtische relativering van de ingeburgerde genrebegrippen waarmee we orale cultuur plegen to benaderen.

Hans Strayer heeft Algemene Literatuurwetenschap gestudeerd. Hij heeft als
bureaumedewerker van het Samenwerkingsverband Bikultureel Onderwijs
(Assen) meegewerkt aan tal van uitgaven op het terrein van onderwijs en
educatie voor Molukkers; daarnaast is hij docent in de opleiding van leerkrachten Moluks Maleis, en is hij als redacteur van Timbang. Tijdschrzft voor onderwijs
en edukatie voor Molukkers, verbonden aan het Steunpunt Edukatie Molukkers.
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Over klipkousen en vliegescheetjes
Nederlandse schelpennamen in Rumphius'
D'Amboinsche rariteitkamer'
W. BACKHUYS

Inleiding
Als in 1705 d'Amboinsche rariteitkamer bij Francois Halma, boekverkoper
te Amsterdam, het licht ziet, is de auteur van dit magistrale werk niet
meer in leven. Op 15 juni 1702 overlijdt te Ambon Georg Everhard
Rumpf op vierenzeventigjarige leeftijd. Zijn overlijden kreeg nauwelijks enige aandacht. Hoewel sinds 1653 in dienst van de VOC, wordt
zijn heengaan slechts terloops in de notulen vermeld. De Heeren Zeventien realiseerden zich niet, dat zij in Rumphius niet slechts een betrouwbare en toegewijde dienaar verloren, maar bovenal een wetenschapsman van buitengewone betekenis. Onder uitzonderlijk moeilijke
omstandigheden (Rumphius werd in 1670 blind, verloor bij de aardbeving van 1674 zijn vrouw en dochter, bij de brand van 1687 gaan zijn
tekeningen en verzamelingen te gronde, en in 1692 gaat het manuscript
van zijn Amboinsch kruidboek met de 'Waterlandt' ten onder) besteedde

hij al zijn beschikbare tijd aan het beschrijven van de planten- en
dierenwereld van Ambon. Kort voor zijn dood, rond 1700, stuurt hij
het manuscript van zijn Rariteitkamer naar zijn vriend Hendrik d'Acquet,
burgemeester van Delft, die de uitgave ter hand neemt. Rumphius heeft
het verschijnen van zijn Rariteitkamer niet mogen beleven.

Naamgeving
Om zaken, dieren en planten aan te kunnen duiden, geven we ze een
naam. De bestaande hoeveelheid beschikbare 'naam'woorden bleek
echter volstrekt onvoldoende om de grote hoeveelheden nieuwe levensvormen te benoemen, die als gevolg van de ontdekkingsreizen de Westerse wetenschap in handen vielen. Zowel het Latijn als het Nederlands
beschikken slechts over een beperkt aantal woorden om dieren en
planten aan te duiden. Aanvankelijk trachtte men dit te ondervangen
door de soorten waarover men schreef te omschrijven. Aangezien de
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toen gebruikelijke wetenschapstaal Latijn was, zijn deze beschrijvingen
dan ook meestal in het Latijn.
Het Loehoneesche Hoorntje, dat bij Rumphius op pagina 111 wordt
genoemd, wordt door Gualtieri (1742) als volgt beschreven: 'Murex,
candidus, ex fulvo obscure fasciatus, intus roseus, labio interno linea
quadam atropurpurea maculato'. Zo'n beschrijving is wel nauwkeurig,
maar niet bruikbaar als naam, terwijl de Nederlandse naam niet bruikbaar is in andere landen. Dit probleem nu is opgevangen door het
invoeren van een eenduidige nomenclatuur, waarbij iedere soort wordt
aangeduid met een uit twee delen bestaande naam.
Carolus Linnaeus (1707-1778) is de eerste geweest, die consequent
de binaire nomenclatuur heeft ingevoerd. De tiende editie van zijn
Systema Naturae (1758) geldt als het begin van de algemeen gebruikte
binaire nomenclatuur, waarbij iedere diersoort wordt aangeduid met
een uit twee delen bestaande naam. Het eerste deel van de naam is de
geslachts- of genusnaam en het tweede deel is het epitheton specificum.
De combinatie van deze twee namen is de soortnaam. In de loop van
de tijd is dit systeem verfijnd en het wordt in de diersystematiek nog
algemeen gebruikt. Internationaal zijn er regels opgesteld, waaraan
namen moeten voldoen om geldig gebruikt te kunnen worden.
Een begin van deze binaire nomenclatuur vinden wij reeds bij Rumphius, hoewel hij die niet consequent heeft toegepast. Vele namen uit
Rumphius' Rariteitkamer zijn door Linnaeus overgenomen en worden
nog algemeen gebruikt. De namen hoeven op zichzelf niets te betekenen, maar vooral bij de oudere namen is dat wel het geval. Het Loehoneesche Hoorntje heet Strombus luhuanus en de Slangekop heet Cypraea
caputserpentis. De vele soorten van het geslacht Strombus worden door
Rumphius aangeduid als Strombus primus, Strombus secundus, en zo tot
Strombus nonus, maar deze namen zijn nooit in zwang geraakt.
Aangezien Rumphius voor een Nederlands publiek schreef, moesten
voor al deze nieuwe soorten Nederlandse namen gevonden worden en
hij heeft de Nederlandse taal dan ook verrijkt met een groot aantal
namen voor schelpen, waarvan een aantal inmiddels zo goed als verdwenen is, maar een aantal andere nog steeds gebruikt wordt. Veel
van de door Rumphius gebruikte namen zijn niet door hemzelf verzonnen, maar circuleerden al in de kringen van schelpenverzamelaars. Het
verzamelen van schelpen was in die tijd een hobby waar vele prominenten, koningen, keizers en kooplieden zich mee bezighielden. Grote
bedragen werden voor sommige soorten betaald en men was steeds op
zoek naar nieuwe, onbekende vormen.

Nederlandse namen bij Rumphius
Om de vele namen enigszins te ordenen, zullen wij ze hier de revue
laten passeren op grond van de naamgevingsmotieven. Daarbij zullen
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niet alle door Rumphius gebruikte namen (en niet alle naamgevingsmotieven) worden vermeld, aangezien dat buiten het bestek van dit artikel
valt. Achtereenvolgens zullen de volgende naamgevingsmotieven worden behandeld: geografie, vorm, zoologie, botanie, mythologie, muziek,
godsdienst, gebruiksvoorwerpen, scheepvaart en zee, Stadhouder en
overheid, scatologie en seksuologie.
Geografie

Wanneer soorten bekend zijn van bepaalde gebieden is het nuttig dit
ook in de naam tot uitdrukking te laten komen. Zo vinden wij namen
als Bandasche Pimpeltjes, Loehoensche Horens, Tarnataanse Vleermuyzen (geen vleermuizen, maar schelpen) en Aru Trompet. Dit hoeft niet
te betekenen dat deze soorten uitsluitend daar voorkomen, maar meestal
wel dat ze daar voor het eerst gevonden zijn. Zo komt de Aru Trompet
niet op Ambon voor, maar op de Aru Eilanden. Rumphius kreeg deze
soort dan ook van vissers uit dit gebied en heeft de soort nooit op
Ambon verzameld. De soort komt ook voor bij Nieuw-Guinea en in
Australia.
Sommige 'geografische' namen zijn misleidend. Zo komen Bataafse
Boerejongens niet noodzakelijkerwijs uit Batavia en Caapse Ezeltjes
niet uit de Kaap. Hoewel de naam Caapse Ezeltjes onder verzamelaars
veel gebruikt werd, noemt Rumphius ze slechts Eseltjes en verklaart
de naam als volgt: 'Eseltjes, zijn wit, maar hebben dwars over den rugge
drie breede zwarte streepen, als of 'er drie zakken over een Ezel gelegt
waaren, of beter, als of 'er twee witte zakken op eenen zwarten Ezel
lagen.' Het betreft hier een kleine soort porseleinslak, Cypraea asellus

(asellus = ezel), ovaal van vorm met drie zwarte overlangse strepen.
Vorm
Vormeigenschappen kunnen, vooral als ze specifiek zijn, aanleiding
geven tot naamgeving. De verdikte buitenlip van de mondopening
leidde tot de naam Diklipjes. Een wijde mondopening vinden wij bij
de Wijdmonden en van opzij bekeken lijken de twee kleppen van het
geslacht Cardium (het Griekse kardia = hart) inderdaad op een hart en

worden Hartschelpen of eenvoudigweg Harten genoemd.
Zeer populair bij verzamelaars zijn de schelpen van het geslacht Conus.
Tegenwoordig heten zij kegelslakken of Conussen, maar in de tijd van
Rumphius werden zij algemeen aangeduid als Tooten. Een toot is een
spits toelopend eind, en als woord verwant met bijvoorbeeld twit en
tiet. De spits toelopende vorm van deze schelpen is verantwoordelijk
voor hun naam. De bekendste soort uit deze groep is Conus gloriamaris,
waar grote bedragen voor werden geboden, maar die inmiddels niet
meer zo zeldzaam is als vroeger. Bij Rumphius wordt een groot aantal
Tooten beschreven, ieder met een eigen naam, zoals Schildpad-Toot,
Achaat-Toot en Geneesche Toot.
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Eseltje

Duivelsklauwen of Bootshaken
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Zoologie

Het dierenrijk is een rijke bran van inspiratie als het gaat om het vinden
van nieuwe namen. Overeenkomst in vorm en kleur kan dan aanleiding
geven tot namen, die reeds voor dieren gebruikt worden en voor nietkenners verwarrend kunnen werken. Zo worden bepaalde schelpensoorten aangeduid met namen als Kemphaantjes, Kievitseyeren, Kikvorsen, Kakkerlakken en Olifantstanden. Deze namen vinden wij ook
terug in veilingcatalogi van verzamelingen en wanneer in een kavel
Kemphaantjes en Kakkerlakken worden aangeboden, moet men wel
goed weten dat het om schelpen gaat en niet om vogels of insekten.
Bij namen als Osseogen, Ossekoppen, Spinnekoppen en Tygerstongen
is het duidelijker dat het om een vormovereenkomst gaat.
Botanie

Het zijn vooral vruchten die hun naam gegeven hebben aan bepaalde
schelpensoorten, hoewel ook namen voorkomen als Ajuynschillen en
Rijs(t)korrels. Wij komen ook namen tegen als Dadels, Vijgen, Aardbesien, Olyve-tooten en Kanaries. Bij Kanaries moeten wij niet denken
aan vogels, maar aan de vruchten van de Kanarieboom, de Kanarienoot,
waarmee de betreffende schelp een min of meer duidelijke vormovereenkomst vertoont.
Mythologie

Het is niet verwonderlijk dat bij vele groepen van mariene organismen
namen gevonden worden die met Neptunus of Venus te maken hebben.
Zo vinden wij bij de schelpen Neptunusschachten en Venusharten.
Maar ook andere mythologische figuren komen voor. De ronde vlekken
op de schelp van Cypraea argus gaven aanleiding tot de naam Argusogen
en de naam Midasoren heeft betrekking op de vorm van de schelp.
Enig inbeeldingsvermogen is hier echter wel gewenst.
Muziek

Aan de muziekwereld zijn slechts enkele namen ontleend. Als je de
regelmatige ribben van de Harpen bekijkt, doen deze inderdaad denken
aan de snaren van een harp. De Muzykhoren (Muziekhoren) ontleent
zijn naam aan het patroon op de schelp, dat aan muzieknoten doet
denken. Rumphius bedoelt hiermee Conus litteratus, door hem ook A.B.boekjes of Letterhoorn genoemd, aangezien het patroon eveneens aan
letters doet denken. Overigens wordt de naam Muziekhoren ten tijde
van Rumphius ook gebruikt voor een soort Voluta uit West-Indie, toepasselijker omdat deze een patroon heeft dat sterk doet denken aan
notenbalken en noten. Naamgeving kan dus zeer verwarrend werken
en het is zaak goed op te letten welke soort met een bepaalde naam
bedoeld wordt.
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Godsdienst

De vorm van Mitra papalis (papalis = pauselijk) doet sterk denken aan
de vorm van de pauselijke tiara en deze soort draagt daarom ook de
Nederlandse naam Pauskroon. De schelpen van het geslacht Lambis zijn
gekenmerkt door large, scherpe uitsteeksels, waaraan ze de naam Duivelsklauwen te danken hebben. Minder duidelijk is wellicht de naam
Lazarusklep, die wordt gegeven aan schelpen van het geslacht Spondylus.
Een lazarusklep is een klepper die door melaatsen gebruikt werd om
voorbijgangers te waarschuwen. De twee kleppen van deze schelpen
sluiten zeer goed in elkaar en gaan niet gemakkelijk van elkaar, zodat
door ze op en neer te bewegen een klepperend geluid kan worden
gemaakt, of zoals Rumphius op pagina 159 meldt: 'om dat zy in haar
slot met kromme haaken dicht in een sluiten, en niet van een vallen,
schoon men met dezelve als met een Lazarus-klap klapt'.
Vader Noachs-Schulpen worden ook op Ambon gevonden als fossielen en gezien als overblijfselen van de zondvloed, vandaar de naam.
Rumphius schrijft hier zeer uitgebreid over en het is duidelijk dat hier
wrijvingen optreden tussen geloof aan de ene kant en natuurwetenschappelijke interpretatie aan de andere kant.
De bekendste naam uit deze categorie is de St. Jacobs Schulp, waarmee soorten van het geslacht Pecten worden aangeduid. Deze schelp
speelt een belangrijke rol in de Christelijke symboliek als teken van
St. Jacobus en afbeeldingen hiervan zijn vooral in de omgeving van
Santiago de Compostela veelvuldig te vinden.

Gebruiksvoorwerpen

Een ieder die wel eens Tangs het strand schelpen heeft gezocht, kent
de scheermessen, doch bij Rumphius worden zij Baard(k)nypers genoemd.
Waarom heten Lobbetjes Lobbetjes? Rumphius legt het uit: 'Met
haare gedaante verbeelden ze de oude kraagen, die men Lobbetjes
noemt.'
Op en rond Ambon komen vele soorten Pimpeltjes voor, die echter
niet alle door Rumphius beschreven worden: 'Dit slag van hoorentjes
bestaat schier uit enkele knobbelen, gelykende zekere kleine en geknopte glaesjes, Pimpeltjes genaamt, waar uit men brandewyn drinkt;
men kan ze niet wel onder zekere soorten brengen, om dat schier ieder
Eiland een byzondere heeft; derhalven ik maar de volgende en meest
bekende zal voorstellen.'
Vele andere gebruiksvoorwerpen zijn gebruikt om schelpen een specifieke naam te geven. Wij noemen slechts Speldewerkskussen, Boterwegje, Kuipersbooren, Trommelschroeven, Naalden, Pennen, Stormhoeden en Beddetyken.
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Scheepvaart en de zee
De eerder genoemde soorten van het geslacht Lambis worden behalve
Duivelsklauwen ook wel Bootshaken genoemd.
Het Bezaantje is een Strombus-soort met een verbrede, zeilvormige
uitstulping, waaraan deze schelp zijn Nederlandse naam ontleent. De
bezaan is het achterste gaffelzeil op een driemaster.
De Kompas-Schulpen zijn 'genaamt naar de streepen, dewelke men
op de vlakke schaalen ziet'.
Gebaseerd op gelijkenis met planten, dieren of voorwerpen op het
land zijn in het Nederlands tientallen namen van mariene organismen
gevormd door het voorvoegsel zee-. Zo vinden we bij Rumphius als
namen van schelpdieren: Zeekatten, Zeenavels, Zeetonnen, Zeenaalden,
Zee-ooren en Zeepenzeelen.
Zowel in deze categorie als in de categorie gebruiksvoorwerpen vallen
de namen gegeven aan Nautilus tenuis, 'by de zeevaarende lieden 't
Schippertje, (om dat zy die veel over de zee zien vaaren) doch by de
oude liefhebbers, de doekehuyf genaamt, wegens haare gedaante en
teerheid, want zij eer een kamerdoeks huyfje, zoo als eertyds gedraagen
wierden, gelyken'.
Stadhouder en overheid
Onder deze categoric vallen namen als Prinsevlaggetjes, Nassauwers,
Schout-by-nachts, Opper Admiraals en Vice-admiraals, doch de aardigste is zonder twijfel Prinse Begraaffenis, in het Latijn Oliva sepulture (=
begrafenis). Het patroon op deze schelp bestaat uit 'zwarte plekken en
streepen, die in ordre staan, en niet qualyk een sleep of static van
mannen verbeelden, die met lange mantels een lyk volgen, waarom ze
in 't gemeen Sepuiturae, of Prinse begraaffenis genoemt worden'.
Scatologie en seksuologie
Waar mooie schelpen vaak door ruwe zeebonken werden verzameld
en mee teruggenomen naar het vaderland, is het niet to verwonderen
dat sommige van deze schelpen werden aangeduid met namen die niet
bepaald op verfijnd taalgebruik duiden. Zo worden soorten van het
geslacht Trochus - grote gedraaide schelpen - aangeduid als Bagynedrollen, doch in beschaafder kringen spreekt men van Tollen.
Onder de kegelslakken van het geslacht Conus bevindt zich een aantal
soorten, die op een witte ondergrond voorzien zijn van zwarte puntjes
of vlekjes. Een dergelijk patroon wordt ook gevonden bij soorten van
het geslacht Voluta. Hier wordt enige entomologische kennis van de
verzamelaar verwacht, want zij worden aangeduid als Vliegescheetjes,
Muggescheetjes en Vlooienscheetjes.
Van subtiel en liefelijk taalgebruik geeft Rumphius blijk bij de beschrijving van Pecten virgineus (virgo = maagd), waaraan hij overigens
geen Nederlandse naam geeft: 'het vleesch is hardachtig, en heeft een
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't Schippertje of Doekehuyf

Prinse Begraaffenis
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minierood toegespits handeken, waarmede het groot gewelt kan doen,
van zich gevende een lichtrood sap, 't welk d'Inlanders vergelyken by
de eersten bloem van een Maagt, waar van ze den naam heeft'.
Een van de populairste groepen onder verzamelaars zijn de porseleinslakken of kauri's. Exemplaren van de soort Cypraea moneta werden
(en worden wellicht nog hier en daar) gebruikt als wettig betaalmiddel
en door de VOC met scheepsladingen tegelijk vervoerd en verhandeld.
Op sommige plaatsen langs de Nederlandse kust kunnen soms ook
exemplaren gevonden worden afkomstig uit vergane VOC-schepen. De
mondopening van deze slakken nu doet denken, indien men over voldoende fantasie beschikt en daaraan ontbreekt het in dergelijke gevallen
vaak niet, aan een vrouwelijke schede. Rumphius beschrijft dit als
volgt: 'Hedendaags noemt men ze Porcellanae, uit navolginge van de
Grieken, die ze Charinae noemen: Apud utrosque nomen acceperunt a similitudine pudendi muliebris, quod Grxci Chiron, Latini porcum & porculum vocant,
cujus aliquam similitudinem refert hujus Concha' rima; zommige Duitschen
noemen ze uit gelyke reden Klipkoussen; doch met eenen fatzoenlyken
naam mag men ze wel Porcellanae noemen' (p. 113).
Jets verder, op pagina 116, vermeldt hij: 'Van deze Hoorntjes nu,
heeft dat kostelyk Chineesche aardewerk, Porsellein, zynen naam, of,
om dat men eertyds gelooft heeft, dat het uit derzelven stof gemaakt
wierd; of, 't welk gelooflyker is, om dat de Porselleine vaten in wittigheid en gladdigheit overeenkomen met deze Hoorntjes.'
Ons woord porselein heeft dus een wat onverwachte etymologie!
Weinigen zullen het woord porselein beschouwen als van bedenkelijke
betekenis en het woord klipkous kennen de meesten niet, laat staan
dat het als onfatsoenlijk zou worden beschouwd. Doch in Rumphius'
tijd was het dat kennelijk wel. Kous zou dan jets betekenen als 'oud
wijf', vergelijk ons kletskous. Op grond van de vermeende overeenkomst met een vagina waren er echter nog andere namen in gebruik,
nog veel onfatsoenlijker. Rumphius schrijft: 'De Porcellanae majores,
worden alle by ons Klipkoussen, en bij de Varensgasten noch slimmer
genaamt.' Helaas zijn deze namen niet overgeleverd.
Er blijven nog vele namen over die hier niet genoemd zijn: Knoddekens,
Poelorontjes, Camelotjes, Amouretjes, en wat te denken van Droomhoorntje (Voluta vespertilio). Rumphius schrijft hierover: 'De Boetonders
leggen ze de kinderen in 't slapen onder 't hoofd, om voor het nachtelyk
verschrikken en schreeuwen bevrydt te zijn. Zy hieten op 't Boetons
Cantaruga, om dat ze, als boven gezegt is, droomen verwekken en de
kinders gerust doen slapen, als men ze hun onder de kussens legt.'
Zo'n schelp leg ik ook maar onder mijn kussen om te dromen van een
publikatie waarin alle namen van Rumphius aan de beurt komen.
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Noot

1 D'Amboinsche Rariteitkamer Beheizende eene Beschryvinge van allerhande zoo weeke
als harde Schaalvisschen, to weeten raare Krabben, Kreeften, en diergelyke Zeedieren
als mede allerhande Hoorntjes en Schulpen, die men in d'Amboinsche Zee vindt: Daar
beneven zommige Mineraalen, Gesteenten, en soorten van Aarde, die in d'Amboinsche,
en zommige omleggende Eilanden gevonden worden. Verdeelt in drie Boeken, En

met nodige Printverbeeldingen, alle naar 't leven getekent, voorzien. Beschreven door Georgius Everhardus Rumphius, van Hanauw, Koopman en
Raad in Amboina, mitsgaders Lid in d'Academiae Curiosorum Naturae, in
't Duitsche Roomsche Ryk opgerecht, onder de naam van Plinius Indicus.
T' AMSTERDAM, Gedrukt by Francois Halma, Boekverkoper in Konstantijn den Grooten. 1705.
Herdrukken verschenen in 1740 en 1741.
Een Duitse editie van alleen het tweede deel ('Het Tweede Boek van de
Harde Schaalvisschen') verscheen in 1766.

Dr. W. Backhuys, uitgever en malacoloog. Nam deel aan de Rumphius-expeditie
naar Ambon in 1990.
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Pattimura en het kind van Saparua
De Molukken-opstand van 1817 in de
Indisch-Nederlandse literatuur
PETER VAN ZONNEVELD

Wanneer Felicia, de kleindochter uit de roman De tienduizend dingen van
Maria DermotIt, na lange afwezigheid terugkeert naar het eiland
Ambon, worden zij en haar zoontje Willem bij de stad aan de buitenbaai
opgewacht door een oude man, een oude vrouw en een paar grote
kinderen. In een kleine prauw vaart dit gezelschap dan naar de twin
Kleyntjes aan de binnenbaai. De kleindochter maakt de oude vrouw
duidelijk dat haar zoontje niet 'Wullum' maar 'Wim-pie' heet. En dan
krijgt het kind zijn definitieve naam:
Het gezicht van de oude vrouw, eerst ingespannen om haar te
verstaan, ontspande zich, zij knikte, zij begreep haar heel goed
- niet meneer Wul-lum, maar Himpies! - zij riep het meteen

door de prauw heen naar de anderen:

'Himpies!' en wees, en

begonnen zij, stuurman en roeiers, de oude man en vrouw,
de twee grote kinderen te zamen het liedje te zingen van het
jongetje Himpies van het eiland Saparoea, die een buik heeft
van gomelastiek.'
toen

Die passage doet me steeds denken aan het tragische knaapje dat in de
geschiedenis bekend staat als 'het kind van Saparua', maar dat klopt
waarschijnlijk niet. Dat kind heette geen Himpies, en over zijn buik
weten we niets. Wat we wel weten is dat het een hoofdrol was toebedeeld in een drama dat zich in 1817 op de Molukken, en dan vooral
op Saparua, afspeelde. Sindsdien heeft de opstand tegen het Nederlands
gouvernement onder leiding van Thomas Matulesia, nu beter bekend
als Pattimura, heel wat pennen in beweging gebracht. Over de exacte
toedracht van dit drama tasten we nog altijd in het duister, omdat er
bronnen zijn die elkaar tegenspreken. De grote lijnen zijn echter wel bekend.2
In 1816 stond het Koninkrijk der Nederlanden voor de taak, het gezag
in de Indische archipel te herstellen. Een eskader met tweeduizend
man troepen, enige ambtenaren en drie commissarissen-generaal voer
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uit om het bestuur van de Engelsen over te nemen. Dat was geen
gemakkelijke opgave. Een Commissie van twee, bestaande uit Nicolaas
Engelhard en J.A. van Middelkoop, was aangewezen om op Ambon
orde op zaken te stellen. Als resident van het eiland Saparua, dat zich
ten oosten van Ambon bevindt, werd benoemd de 27-jarige Johannes
Rudolph van den Berg. Samen met zijn vrouw, Johanna Christina Umbgrove, en hun vier kinderen, kwam hij op 15 maart 1817 op Saparua
aan. Bestuurservaring had hij niet. Op 14 mei brak op het eiland een
opstand uit, die onder leiding kwam te staan van Thomas Matulesia,
ongeveer 34 jaar oud. Als burger van Saparua had hij dienst genomen
in het Engelse leger, waar hij de rang van sergeant-majoor had bereikt.
Op 16 mei bestormde hij, samen met een paar honderd aanhangers, het
kleine fort Duurstede, waar zich, samen met een handvol soldaten, ook
de familie Van den Berg beyond. Het gevecht duurde van zes uur 's morgens tot drie uur 's middags. De opstandelingen drongen toen de versterking binnen en doodden iedereen die zij daar tegenkwamen.
Toen berichten over dit voorval Ambon bereikten, werd een troepenmacht van ruim tweehonderd man onder majoor Beetjes uitgezonden
om de orde te herstellen. Die poging is jammerlijk mislukt. Op 20 mei
werden de meeste soldaten op het strand van Saparua afgemaakt, de
majoor incluis. Slechts dertig soldaten wisten te ontkomen. De opstand
sloeg over naar het nabijgelegen eilandje Nusa Laut, naar de zuidkust
van Seram (vroeger: Ceram), en naar het schiereiland Hitu op Ambon.
Op 3 augustus werd fort Duurstede door de Hollanders heroverd, en
pas in het najaar was de opstand geheel onderdrukt. Op 12 november
werd Pattimura gevangen genomen. Diezelfde dag werd de vijfjarige
Jean Lubbert van den Berg, die de slachtpartij bleek te hebben overleefd
en al die tijd in het binnenland van Saparua verzorgd was, aan de
Nederlanders overgedragen. Hij mocht toezien hoe Matulesia met drie
anderen op 16 december 1817 nabij het fort Nieuw-Victoria op Ambon
terecht werden gesteld.
Dit is, in het kort, de weergave van de feiten. Schilderachtige details
heb ik vooralsnog achterwege gelaten. Er is een heftige discussie ontstaan over de oorzaken van de opstand. Duidelijk is echter, dat verschillende factoren daarbij een rol hebben gespeeld. Zo is het opmerkelijk,
dat de opstandelingen christenen waren, die zich door het Nederlands
gouvernement in de uitoefening van hun geloof belemmerd zagen. Daar
is in 1963 nog eens op gewezen door dominee I.H. Enklaar, in zijn
boek over Joseph Kam, de apostel der Molukken. 3 In deze bijdrage
gaat het er mij niet om, wat er nu precies gebeurd is, of wat nu exact
de verschillende oorzaken zijn geweest die tot deze ongeregeldheden
hebben geleid. Ik wil een antwoord geven op de vraag, hoe deze opstand
in de literatuur terecht is gekomen. Het zou interessant zijn om na te
gaan hoe de gebeurtenissen in de literatuur van de Molukken zijn
uitgebeeld, en wat de achtergronden zijn van de Pattimura-cultus daar.4
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Ik beperk me hier uitdrukkelijk tot de Indisch-Nederlandse literatuur.
Daarbij zijn verschillende genres te onderscheiden, die ik nu kort de
revue wil laten passeren.
Om te beginnen is er het reisverhaal. De belangrijkste auteur in dit
genre, wat Saparua betreft, is de marine-officier Maurits Ver Hue!!
(1787-1860), die in die jaren een tocht door de archipel maakte met
zijn schip Admiraal Evertzen, en nauw bij het neerslaan van de opstand
betrokken was.' Zijn oorspronkelijke aantekeningen zijn alle verloren
gegaan, maar in 1835 en 1836 publiceerde hij in twee delen zijn Herinneringen van eene refs naar de Oost-Indien, waarin hij met welversneden pen
verslag deed van alles wat hem in de Oost aan belangwekkends was
opgevallen, met een grote voorkeur voor het landschap en de natuur.
Men dient te bedenken dat deze herinneringen pas jaren later geschreven zijn. In het 'Voorberigt' zegt de auteur dan ook: 'Daarbij waren
vele omstandigheden gedeeltelijk mijn geheugen ontsnapt, waardoor
enkele onnaauwkeurigheden in mijn werk kunnen geslopen zijn.'6
Dat geldt natuurlijk des te sterker voor wat hij niet zelf had meegemaakt.
Toch is hij, wat sommige gebeurtenissen betreft, onze belangrijkste
getuige. De kleine Van den Berg werd op Saparua aan hem overgedragen. Hij was het die ervoor zorgde dat het kind weer terugkwam bij
zijn bloedverwanten.
Toen de farnilie Van den Berg vermoord werd, be yond Ver Huell zich
op Ambon, waar men een wanhopig briefje van de echtgenote van de
resident had ontvangen. Zijn beschrijving van het drama, hoe beeldend
ook, is dus niet uit de eerste hand. Toch lijkt deze nog het meest op
een ooggetuigeverslag. We zien hoe de aanvallers het fort binnendringen, de resident vastbinden en neerschieten. Met het vergieten van dat
bloed neemt ook hun woede toe. Dan verplaatst het perspectief zich
naar de echtgenote:
De wanhopende moeder is omringd van hare schuldelooze kindertjes, bewusteloos van het ijsselijk lot, dat haar boven het
hoofd hangt. Zij hoort geweerschoten vallen; het bloed verstijft
haar in de aderen; alleen, van alles verlaten, geene hulp, geene
uitkomst! - Weldra hoort zij een woest getier van buiten; het
nadert; en nu dringt eene bende woedende barbaren binnen,
met bebloede klewangs of hakmessen gewapend, en met los
hangende haren, die in lange gitzwarte lokken, om hunne van
woede grijnzende, angezigten zwieren. Zij slepen de ongeluk kige met haar van angst gillend kroost naar het kasteel. Het
eerste hartverscheurend voorwerp, dat haar trof, is haar echtgenoot, zielloos in het bloed badende voor hare voeten. - De
bloeddorstige Indianen dringen de weerloze slagtoffers in hetzelfde vertrek, waaruit haar echtvriend ter slagtbank gevoerd
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werd, en gunnen haar geen tijd, om de overmaat van hare ellende te overzien. Hare teedere lievelingen worden onder hare
oogen, onder het uitbraken der verfoeijelijkste verwenschingen,
aan stukken gehouwen. Van wanhoop verwilderd, stort de
rampzalige zinneloos ter neder; als tijgers scheuren zij de hoog
zwangere vrouw. .7
Daar stopt het relaas dan abrupt. Onmiddellijk komt de verteller weer
aan het woord: 'Doch mijn pen weigert zoovele gruwelen ter neder te
schrijven. Wie huivert niet bij het beschouwen van dit zwart tafereel
van onmenschelijkheid! - En dit waren menschen, reeds bestraald door
het zachte liefdevolle licht van het Evangelie. Hoe weinig waren deze
stralen nog in hunne boezems doorgedrongen!'8
Niet minder kleurrijk is het relaas van de mislukte strafexpeditie
onder majoor Beetjes, dat Ver Huell optekende uit de mond van een
der weinige overlevenden, de heldhaftige adelborst 't Hooft. Aan anderen ontleende hij aanvullende gegevens, die hem in staat stelden, het
verhaal van de opstand te beschrijven. Op 23 oktober 1817 zeilde hij
met de Evertzen naar Saparua, waar hij in de baai voor anker ging. Daar
klom op een avond een 'jongen Indiaan' aan boord, die een opmerkelijke mededeling deed: 'een der kinderen van den vermoorden Resident
VAN DEN BERG, voegde hij er met nadruk bij, was bij de slagting zijner
ouders ontsnapt, en nog in leven bij een burger-huisgezin van Saparoua,
SALOMON PATIWAAL genaamd, die tevens zijn meester was.'9 Enige dagen
later, op 12 november, kwam een 'talrijke bende rebellen' zich overgeven, en daar verscheen ook het kind:
door eene Indiaansche vrouw in het bloedbad zijner
ouders, broeders en zusters gevonden. Het arme wichtje had
zich, gedurende deze ijzingwekkende gebeurtenis, en reeds gewond zijnde, door eene ingave der Goddelijke Voorzienigheid
stil gehouden. . .1 Men de moordenaars naar elders gegaan
waren, had de nieuwsgierigheid eenige der eilanders naar dit
moordtooneel gelokt. Het kind bemerkende, dat alles dood en
stil om hem heen geworden was, ligtte het bebloede hoofdje
op, en zeide in het Maleitsch tegen eene vrouw: 'goa belong Matti'
(ik ben nog niet dood). Deze, door een diep medelijden voor
het weerlooze deelijk gewonde kindje getroffen, had haren man
geroepen, die het opperhoofd der rebellen verzocht, om het
kind te mogen behouden. De eerste woede der Indianen was
nu bekoeld; en onder de woorden: 'tra verdoeli ambel itoe babi
poeti' (het kan niet schelen, neem dat witte varken), gaf hij het
Het was

weesje aan de goedhartige Indianen, die dadelijk de kwetsuren

verbonden. Sedert dien tijd, had het bij hen in het woud geleefd.
Het lieve kind had alleen een hemdje aan, en was sterk door
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de zon verbrand. Het regteroor was door midden gekapt, en
bovendien had het nog eenen grooten houw over het hoofd
gekregen. 1k nam het ouderlooze kind, dat omtrent zes jaren
oud scheen, bij mij aan boord, en gaf het, bij mijne terugkomst
op Java, aan zijne bloedverwanten over.°
Daarop werd ook de leider van de opstand, Thomas Matulesia, aan
boord van de Evertzen gebracht. Ver Huell, die een nogal middelmatig
uitgevallen portret van de rebel tekende, beschreef hem aldus: 'THOMAS
MATULESIA was een man van ongeveer vier-en-dertig jaren oud, rijzig
van gestalte, schraal van wezen, van een duister uitzigt, dat evenwel
niets sprekends of vernuftigs had. Hij was geheel in gedachten verzonken, en als geplet door zijnen val."' Ver Huell heeft bovendien weten
to achterhalen, hoe de bendeleider er tijdens de opstand uitzag: 'Hij
was gedurende dien tijd meest gekleed in eene uniform, en versierd
met de epauletten van wijlen den Majoor der Genie BEETJES, bij de
uitbarsting des oproers omgekomen. Hij droeg een' hoed met pluimen
en eene sleepsabel op zijde."2
Op 16 december vond op Ambon de terechtstelling plaats van de
leider en drie andere 'hoofden der muiters'. Het vonnis werd voorgelezen:
Toen MATULESIA hoorde, dat zijn ontzield ligchaam ten eeuwigen dage in eene ijzeren kooi zoude hangen, opdat het, als ware
hetzelve tot stof vergaan, nog ten afschrik zoude dienen voor
zijne gruweldaden, ligtte hij even het hoofd op, en zag toen
weder strak voor zich neer. [Vervolgens werden eerst de drie
anderen opgehangen, en toen was hij aan de beurt, PvZ] Hij
stapte onbeschroomd de ladder op, en boven komende, toen
hem de noodlottige strop om den hals geslagen was, groette hij
de regters zeer nederig, en zeide met eene bedaarde stem: 'slammat tingal Tuang Tuang,' eene Oostersche wijze van groeten, dat
letterlijk een gelukkig achter- of terugblijven beteekent; en hij
stortte in de eeuwigheid."
Het boek van Ver Huell is verlucht met gravures naar tekeningen van
zijn hand. Hij tekende ook met de pen: de lezer krijgt een duidelijke
voorstelling van de taferelen die hij beschreef. Betrouwbaar was hij,
zoals hij zelf al zei, echter niet altijd. Latere onderzoekers hebben verschillende onnauwkeurigheden in zijn relaas kunnen aanwijzen.
Het volgende genre dat aandacht verdient is de autobiografie. Het mooiste voorbeeld dat men zich hier wensen kan, zijn de herinneringen van
het gehavende kind zelf: Jean Lubbert, die zich vanaf het jam waarin
hij zijn egodocument voltooide, 1875, bij Koninklijk Besluit Van den
Berg van Saparoea mocht noemen."
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Na een introductie waarin verteld wordt waarom zijn vader naar
Indie ging, beschrijft de auteur wat hij zich van de aanval op het fort
herinnert. De bezetting verdedigde zich door het afschieten van enige
draaibassen. Toen een van die kleine kanonnen ontplofte, werd de
vader gewond. Men droeg hem het lokaal binnen, waarin de moeder
zich met de kinderen had teruggetrokken. De verdedigers vochten door,
maar moesten zich ten slotte overgeven. Ze werden alien door de aanvallers vermoord. Daarop richtte de aandacht van de rebellen zich op het
vertrek waarin de familie Van den Berg zich be yond. Omdat het hier
om een cruciale passage gaat, citeer ik die in zijn geheel:
Eenige oogenblikken na het openschieten der deur van ons
lokaal, verscheen er eene woeste bende Indianen, alien gewapend met krissen, pieken en klewangs: mijne Moeder die het
digste bij de deur was, de troep ziende, en door angst bekropen,
niet wetende hoe zich te redden, vloog op de deur aan, waarschijnlijk denkende zich daar buiten op het plein te kunnen
redden, doch deze in doodelijken angst beproefde daad, vervroegde haar dood, want nauwelijks in het midden der deur,
tusschen de oproerlingen gekomen zijnde, of reeds zagen mijn'
Vader en ik, haar aangrijpen en was de goede Vrouw in een
oogwenk onthoofd; Mijn Vader hoe weerloos ook, ziende dat
Zijne Vrouw werd aangegrepen, sprong op om ter hulpe te
snellen, terwijl ik ZEd als het ware uit instinct volgde: de moordenaars mijn vader ziende, stoven dadelijk weder naar binnen
op hem los, doch voor zij tot hem genaderd waren kwamen
hun, Zijne drie jongste kinderen tegen, die hunne Moeder hadden willen volgen, die onder onze oogen gruwelijk werden
vermoord, waarna zij als wilde tijgers op mijn' Vader losgingen,
die zich nog trachtte te verdedigen, doch spoedig vermand,
onder de klewang houwen bezweek. Ik zag hem vallen, die
goede Vader, die, zoo verwond zijnde zich toch nog verweerde,
zeker om te trachten zijn eenig overgebleven kind met zichzelven te kunnen redden, doch met zijn val, was het gruwelstuk
volbragt, waarna zij mij, het weerloos overgebleven kind, mededoogloos neersabelden, waardoor ik drie zware en drie ligtere
wonden aan het hoofd kreeg, welke mij als dood; op de planken
deden storten, en daar bewusteloos bleef liggen.15
Toen kwam de redding voor de kleine Jean Lubbert:
Hoe lang ik zoo ben blijven liggen, weet ik niet regt, alleen
weet ik, dat ik in het hoist van den nacht volgende op den
moord van den vorigen dag, weder bijkwam, gekweld door een
onleschbaren dorst, waarschijnlijk tengevolge van het bloedverlies uit mijne wonden; op dat oogenblik nog half onbewust
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zijnde, in welk gevaar ik verkeerde, riep ik de meid, om mij
drinken te geven, die er natuurlijk niet was; het geluk wilde
evenwel voor mij, dat een gewezen slaaf, van mijne Ouders,
Salomo genaamd de wacht had voor de deur, en door mijn geroep
opmerkzaam geworden, naar binnen kwam, en mij daar deerlijk
gewond vond liggen. 1k geloof dat die man, ofschoon ook tot
de oproerlingen behoorende, toen medelijden kreeg, met het
zoo deerlijk gehavende kind, althans hij gaf mij te drinken, en
verzorgde mij zoo goed hij kon, tot den volgenden morgen.16
Deze Salomo zou het kind die ochtend naar Thomas Matulesia hebben
gebracht, die in het manuscript met 'Sultan' wordt aangeduid: 'Salomo
sprak met den Sultan, en vroeg op mij wijzende, of hij het Witte Varken
(een scheldnaam waarmede zij de blanken betitelen) mogt behouden
en medenemen; Na een oogenblik aarzelens, waardoor het betere gevoel
van medelijden de overhand bekwam, gaf de Sultan met zijn hand
(zonder te spreken), het teeken, dat zijne vraag was toegestaan." 7 Dat
'witte varken' stemt overeen met het 'babi poeti' van Ver Hue11. Het
was echter niet Salomo die zich tot Matulesia richtte, maar Salomon
Pattiwael, een andere inwoner van Saparua. Diens zoon Benjamin stelde
later in het Maleis een verslag van de gebeurtenissen op dat in het
Nederlands werd vertaald. Ook in deze versie werd het kind door de
slaaf Salomo gevonden en vervolgens naar de aanvoerder gebracht.
Deze overlegde met zijn raadslieden en met het yolk:
Daarop knielde mijn vader Salomon Pattiwael in het midden
der vergadering en smeekte om zoo het kon het kind vrij te
laten, het niet te dooden, maar te laten leven, opdat mijn Vader
het als zijn pleegkind mocht behouden en zijne wonden genezen. Daarop zeide de aanvoerder tot zijne raadslieden en tot al
het yolk 'dat niemands zwaard het kind aanrake; ieder, onverschillig wie, die het kind leed doet zal met geheel zijn geslacht
gedood worden'. Daarop omhelsde mijn Vader dat kind, bracht
het in zijn huis, wiesch het bloed uit zijne wonden en zocht
die te genezen.18
Het was deze Salomon die het kind verzorgde en met zich meenam de
bossen in, toen het bij de aanval van majoor Beetjes te gevaarlijk werd.
Van dat verblijf is Jean Lubbert onder meer het volgende bijgebleven:
'bijna naakt en van alles beroofd, bragt ik, met de familie Salomo,
nachten op de boomen door, waar ik op een tak gebonden werd, om
mij voor vallen te vrijwaren, terwijl ieder nacht, ter verjaging van het
wild gedierte, onder aan den voet van die boomen, een vuur werd
aangestoken. Ongeveer drie maanden, bragt ik zwervende in die wildernis door, ten prooi aan de grootste ontberingen." 9 Van de overdracht
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aan de Hollanders herinnerde hij zich niets meer; wel van de executie
der opstandelingen, die hij staande op de poort van het fort te Ambon
moest bijwonen.
Deze herinneringen werden in 1948 uitgegeven door de kleinzoon
van het slachtoffer, C.J.G.L. van den Berg van Saparoea, gepensioneerd
Ritmeester der Huzaren, die zich niet alleen beijverd heeft allerlei correcties aan te brengen, maar ook alle andere publikaties over de tragedie
op het eiland aan een kritische beschouwing heeft onderworpen.
Het is niet geheel onbegrijpelijk, dat het drama zo weinig sporen heeft
achtergelaten in de Indische jeugdliteratuur. Via de bibliografie van
Dorothee Buur kon ik vooralsnog slechts een boekje achterhalen.2° Het
is gepubliceerd omstreeks 1865 en werd geschreven door G. van Sandwijk, die de vaderlandse jeugd binnen 32 bladzijden in ijltempo over
de aardbol sleurt onder de titel Een kijkje in de Nederlandsche bezittingen
in Azie, Afrika en Amerika. Zo wordt er ook een snelle blik geworpen op
Saparua, waar de tragedie acht jaar eerder zou hebben plaatsgevonden
dan volgens alle andere bronnen: 'Hier kunnen wij ook nog een bezoek
brengen aan het vlek Sieri-Sorrij, hetwelk in 1809 bij den opstand van
den muiteling Thomas Matulesia, waarbij de adsistent-resident van
den Berg en de zijnen jammerlijk werden vermoord, door negen verschansingen van klipsteen werd versterkt. Door de dapperheid onzer
soldaten werd het echter overmeesterd en het hoofd der opstandelingen
Matulesia gevangen genomen.'21
Interessanter is het boek dat de rasverteller Johan Fabricius in 1978
publiceerde. Het heet De schreeuw van de Witte kakatoe en draagt als ondertitel de Pattimura-opstand in de Molukken. Een Indonesische vertaling verscheen in 1980. 22 In dit verhaal laat Fabricius Jean Lubbert van den
Berg als oude man terugkeren naar het eiland waar de slachtpartij heeft
plaatsgevonden, omdat, zoals de hoofdpersoon zegt, 'mijn leven niet
volledig zou zijn als ik niet tot de oorsprong ervan terugging en weer
aanknoopte waar het abrupt werd afgebroken'. 23 De opstand is min of
meer historisch verantwoord beschreven, maar verder heeft de auteur,
zoals de flaptekst zegt, 'van zijn dichterlijk recht gebruik gemaakt om
zich door zijn verbeelding te laten inspireren'. Dat blijkt vooral uit het
begrip dat de oude Jean Lubbert voor de handelwijze der Molukkers
kan opbrengen: de onderdrukking door de Hollanders en de keiharde
vergeldingsacties die op de opstand volgden, worden breed uitgemeten.
Die kritische houding ten opzichte van het kolonialisme maakt het boek
duidelijk tot een produkt van de tijd waarin het geschreven is; de echte
Jean Lubbert kan men op grond van zijn egodocument niet van een
dergelijke anachronistische ruimhartigheid betichten. Fabricius schreef
een vlot leesbaar verhaal met een verrassend slot, maar zonder literaire
pretenties.
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Het opmerkelijkste werk dat de tragedie op Saparua in de literatuur
heeft opgeleverd, is ongetwijfeld het verhaal 'De juwelen haarkam' van
Maria Dermoilt uit 1956.24 Ook zij maakte gebruik van historische gegevens, ook zij liet zich inspireren door haar verbeelding. Maurits
Ver Hue!! - hier naar zijn eerste naam Quirien genoemd - keert na zijn
Indische avonturen terug naar zijn ouderlijk huis in de Achterhoek. De
Leidse student en tekenaar Alexander Ver Hue11 blijkt zijn broer te zijn
- en niet, zoals in werkelijkheid, zijn zoon. Veel gaat terug op het
reisverhaal van de echte Ver Hue11. Zo verwijst de kam uit de titel van
het verhaal naar een passage uit de Herinneringen : 'Mij wend toen een,
rijk met diamanten bezette, kam overhandigd, bij het opperhoofd gevonden. Dit sieraad had, naar alle waarschijnlijkheid, eenmaal wijlen
Mevrouw VAN DEN BERG toebehoord. In het vaderland teruggekomen,
heb ik hetzelve aan den grootvader van het eenig overgebleven kind
van deze wreedaardig vermoorde vrouw, den Heer UMBGROVE, toegezonden, als eene gedachtenis zijner ongelukkige moeder.' 25 Bij Maria
DermotIt is Ver Hue11 de kam persoonlijk bij haar ouders langs gaan
brengen. In haar verhaal voelt hij zich in Nederland, waar men beter
lijkt te weten wat er op Saparua gebeurd is dan hij, niet meer thuis.
Dat blijkt ook uit wat zijn moeder 's avonds tegen hem zegt, wanneer
hij al in bed ligt:
'Waarom ben je zo ver weg gegaan,' vroeg zij ineens zonder
overgang, 'naar dat vreemde land, die vreemde mensen? Nu
kun je niet meer terugkomen.'
'Ik ben teruggekomen Maman,' zei de zoon.
'Neen!' zei de moeder heftig. 'Neen je bent niet teruggekomen,
je komt niet. . . je komt nooit meer terug hier. . . bij ons.' 26
Op subtiele wijze weet Maria Dermoilt duidelijk te maken dat Ver Huell
zijn twijfels heeft over het gebeurde. Hij lijkt sympathie te voelen voor
de opstandeling, en kritiek te hebben op zijn landgenoten, al wil hij
dat zichzelf nauwelijks bekennen. 'De juwelen haarkam' is een raadselachtig maar sfeervol verhaal, dat eens te meer het meesterschap van
Maria Dermofit bewijst.
Zo weerspiegelt zich de tragische geschiedenis van Pattimura en het
kind van Saparua in de literatuur: kleurrijk beschreven door Ver Huell,
aangrijpend in het egodocument van het kind als oude man, slordig
als wetenswaardigheid in een kinderboek, onderhoudend als vertelling
bij Fabricius, raadselachtig en fascinerend bij de grootste schrijfster die
de Indische letteren heeft opgeleverd. leder geeft op zijn eigen wijze
en in zijn eigen stip zijn visie op de gebeurtenissen weer, waarbij men
zich, naarmate de tijd vordert, steeds meer bereid toont zich te verplaatsen in de gevoelens van wat ik nu maar de andere partij zal noemen.
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Noten
1 Dermoilt 1982, 154.
2 Zie hiervoor: Van Doren 1857; Van Kervel 1903; Van der Kemp 1915; Van
der Kemp 1917; Idema 1923; Oderwald 1943; Enklaar 1963, 48-56; De
Graaf 1977, 217-234; Van Kaam 1977, 11-37.
3 Enklaar 1963, 48-56.
4 Zie hiervoor: Van Kaam 1977, 11-37; Strayer 1993, 186-192; Bartels 1994,
246-247.
5 De meest recente literatuur over Ver Hue11: Akveld 1989; Hogenboom 1989;
Salverda 1992, 11-12, 70-101, 158.
6 Ver Hue!! 1835, XV.
7 Ver Hue!! 1835, 125-126.
8 Ver Hue11 1835, 126.
9 Ver Hue!! 1835, 210-211.
10 Ver Huai 1835, 239-240.
11 Ver Hue11 1835, 242.
12 Ver Hue11 1835, 243.
13 Ver Hue11 1835, 269-27.
14 Van den Berg [1942].
15 Van den Berg [1942], 30-31.
16 Van den Berg [1942], 31.
17 Van den Berg [1942], 33.
18 Geciteerd in Van den Berg [1942], 41.
19 Van den Berg [1942], 34.
20 Buur 1992.
21 Van Sandwijk [1865], [20-21].
22 Fabricius 1978. Voor de vertaling zie Fabricius 1980.
23 Fabricius 1978, 9.
24 Dermot'It 1982, 299-330.
25 Ver Hue11 1835, 242.
26 Dermoilt 1982, 329
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Beb Vuyk op Buru
Het laatste huffs van de wereld in briefvorm
RIAN VAN STRAALEN

Met dieren is het zoo gesteld: als je er een paar hebt, wassen
ze snel in aantal en soort. We begonnen met vijf honden en een
tiental kippen. Maar omdat de honden geen muizen wilden
vangen, moest er een kat komen en omdat de kippen last kregen
van kippenziekte, kochten we eenden en omdat eendengekwaak zoo'n gezellig gehoor is, schaften we ons duiven aan om
de dierensymphonie to vervolmaken en daarna kwam het hert
en daarna de varkens en daarna kwamen de problemen.
Dit is een citaat uit de brief van Beb Vuyk die in juni 1936 gepubliceerd
werd in het tijdschrift De huisvrouw in Indie. Onder de titel 'Brieven van
een huisvrouw op een buitenpost' verschenen er achttien brieven in
de jaren tussen 1933 en 1940. De brieven gingen vooral over de 'gewone
problemen' die een huisvrouw zoal tegenkwam op een primitief eiland.
Voordat ik dieper inga op die brieven, zal ik voor mensen die niet erg
bekend zijn met het levensverhaal van Beb Vuyk, iets vertellen over
wie Beb Vuyk is en hoe ze op het eiland Buru terechtgekomen is.
Beb Vuyk werd geboren op 11 februari 1905 in Delfshaven, Rotterdam.' Ze was de oudste van drie kinderen. Haar oma, de moeder van
haar vader, was een Madoerese en van haar erfde Beb haar donkere
uiterlijk. Als kind had ze het daar erg moeilijk mee; op straat werd ze
door de straatjongens van Rotterdam nagejouwd: 'Vuile neger, zwarte
moriaan, Chinees.' Zelf zei ze hierover dat dit niet als rassendiscriminatie moest worden beschouwd: 'In Indie, waar het onderwerp Inlands
bloed angstvallig vermeden werd, ben ik pas echt geconfronteerd met
discriminatie.'
Toen ze op de meisjes-HBS zat, publiceerde ze haar eerste verhaal.
In 1929 vertrok ze met de boot naar Java, waar ze les wilde gaan geven
op de Huishoudschool. Op dat schip ontmoette zij haar latere man:
Fernand de Willigen. Hij was een man van Nederlands-Molukse afkomst, die terugkwam van een verlof in Nederland. In 1932 trouwde
ze met hem. Nauwelijks een jaar later wordt Fernand slachtoffer van
de dertiger-jarencrisis en hij verliest zijn baan. Voor Beb en Fernand
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is deze gebeurtenis eerder een zegen dan een tegenslag, want dit dwong
hen nieuwe plannen te maken.
Al vaak hadden ze samen gesproken over de kajoepoetih-olie-plantage op het eiland Buru van de familie van Fernand. Hij was daar
opgegroeid en verlangde naar dat paradijs van zijn kinderjaren. Ze
besloten na rijp beraad, dat dit het goede tijdstip was om het grote
avontuur tegemoet te gaan. Ze wilden gaan proberen om de plantage
weer nieuw 'even in te blazen.
Buru is een vrij groot eiland dat ten westen van Centraal Molukken
ligt. Het is een derde van Nederland, ongeveer zo groot als Bali en elf
keer zo groot als Ambon. Toen Beb en Fernand erheen gingen, woonden
er ongeveer 25.000 mensen. Na de souvereiniteitsoverdracht wend Buru
gebruikt als interneringskamp voor communisten. Toeristen waren er
niet welkom. Inmiddels is het verbod voor toeristen om naar Buru te
reizen opgeheven. Het eiland is bekend om zijn kajoepoetih-olie, een
medicinale olie die uit de eucalyptusboom gewonnen wordt. Tegenwoordig leeft men op het eiland voornamelijk van de houtindustrie.
In het binnenland houdt de bevolking zich ook nu nog aan de traditionele gebruiken en religie. Aan de kust wonen Moslims en Christenen.
'De gelukkigste tijd van mijn leven', zei Beb Vuyk vaak als Buru ter
sprake kwam: 'Wij hadden deel aan het leven van de mensen daar, aan
hun verdriet, hun rampen en hun feesten.' Hoe waar dat was, blijkt uit
de brieven die zij schreef voor De huisvrouw in Indie, die voor het grootste
gedeelte bestaan uit beschrijvingen van dat vrije, maar soms moeilijke
leven op een primitief, Moluks eiland. Voor de geboorte van haar oudste
zoon gaat ze naar Ambon, maar als de jongste zoon Rudi geboren moet
worden, is er niet genoeg geld voor de refs en het ziekenhuis; het eiland
heeft geen dokter, dus brengt ze haar kind zelf, met behulp van haar
man, ter wereld.
Over deze gebeurtenis heeft ze zeer ontroerend verteld in Het laatste
huis van de wereld. Het leven van de Molukse bevolking wordt in dat
boek zeer gedetailleerd beschreven. De roman verhaalt over de visvangst op zee, de gecompliceerde bereiding van de kajoepoetih-olie,
het interieur van een Chinees winkeltje, maar ook over de koninginnedagviering op het eiland Ambon. Al die verhalen vormen het decor
van een avontuurlijk leven. Het boek wordt door sommigen beschouwd
als een meesterwerk.
In 1940 gaat ze terug naar Java omdat er met de kajoepoetih-olie niet
veel te verdienen valt. Later komt ze met haar twee zoontjes in een
interneringskamp. Na de oorlog gaat Beb Vuyk werken voor Nederlandse en Indonesische dag- en weekbladen. Haar eerste roman Duizend
eilanden schrijft ze in 1937. In 1939 verschijnt Het laatste huis van de wereld.
De brieven, die ze in de jaren daarvoor naar het tijdschrift De huisvrouw
in Indie had gestuurd en waar ik straks wat meer over zal vertellen,
vormden de basis voor dat boek. Eerst iets meer over het tijdschrift.
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Het tijdschrift
Wat was De huisvrouw in Indie voor tijdschrift? Wie waren de oprichters
en wie lazen het?
In augustus 1931 wordt in Indie een 'Vereeniging voor Huisvrouwen'
opgericht. De vereniging heeft behoefte aan een blad, dat de contacten
onderhoudt tussen de leden. Men besluit een tijdschrift op te richten.
Het eerste nummer verschijnt in november 1931 en telt 16 pagina's.
Zes daarvan zijn gevuld met advertenties en de overige besteden aandacht aan het zelf kleding maken; er is een rubriek over eten en, heel
belangrijk, over de toko- en pasarprijzen. Deze prijzen waren bedoeld
als richtlijn voor de huisvrouw, zodat zij in staat was de uitgaven van
de kokkie te controleren en zo greep te blijven houden op de besteding
van het huishoudgeld.
In het tweede nummer gaat de redactie dieper in op de reden waarom
zij dit blad heeft opgericht. De tijden worden slechter, zo schrijft zij,
en daarom moet de huisvrouw meer zelf gaan doen. Vroeger had men
een heleboel bedienden, maar in tijden van malaise moet de vrouw des
huizes zelf kennis van zaken hebben. Verder wil ze het gemeenschapsgevoel onder de vrouwen versterken. 'De artikelen die in het blad
verschijnen', zo schrijft de redactie, 'moeten in de ruimste zin van het
woord de arbeid van de vrouw kunnen verlichten, en haar de weg
wijzen, met minder kosten, meer geluk, meer gezondheid en harmonie
in haar gezin te stichten.' De verwachtingen waren dus hoog gespannen.
In deze beginselverklaring legt men uit voor wie het blad bedoeld
is. De redactie vindt dat het huishouden een gebied is waarop politieke,
sociale of godsdienstige meningsverschillen er nauwelijks toe doen.
Huisvrouwen uit verschillende milieus kunnen veel van elkaar leren.
En uitwisseling van ervaringen kan van groot nut zijn voor iedereen.
In het eerste jaar bestaat het blad vooral uit patronen en recepten.
Maar de Vereeniging roept ook een contant-betaalsysteem in het leven.
Vrouwen die contant betalen, ontvangen korting bij bepaalde winkeliers, zodat vrouwen die niet met geld om kunnen gaan, een steuntje
in de rug krijgen. De actie werd overigens geen succes.

Maatschappelzjke instellingen
Het tijdschrift besteedt ook veel aandacht aan maatschappelijke instellingen. Als er een nieuwe stichting in het leven wordt geroepen voor
de zwakkeren in de Indische maatschappij, schrijft het blad er een
artikel over, vaak om de huisvrouwen aan te sporen iets te doen voor
die instelling. Zo vraagt men aan de lezeressen kokosmatten aan te
schaffen bij een 'kolonie voor de paria's van de maatschappij'. De mensen die daar wonen, hebben dan wel onderdak, maar de werkeloosheid
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onder hen is erg groot. Het vervaardigen van kokosmatten is een goede
arbeidstherapie en een bron van inkomsten voor de stichting.
Ook voor een meisjesgesticht wordt aandacht gevraagd. Aan het gesticht is een weverij verbonden. De huisvrouwen worden gestimuleerd
daar artikelen te bestellen, zodat de meisjes bezig blijven en het gesticht
een inkomen heeft. Er verschijnen regelmatig van dit soort oproepen
in het blad. Soms vraagt men zich of of het wel fair is om hulp te vragen
aan de lezeressen, omdat het in het hele land slechter gaat met de
economie. Ze verwoorden zelf de mogelijke tegenwerpingen van de
lezeressen: 'Een inlander kan van een paar centen per dag leven, kan
hij dan zelf zijn bordje rijst niet bij elkaar scharrelen.' Maar, vervolgen
ze: 'in de Inlandersmaatschappij heerst ook veel werkeloosheid en we
zijn moreel verplicht ze te helpen.'
Naarmate het blad langer bestaat, verschijnen, naast de huishoudelijke rubrieken over het verzorgen van de win, het ontluizen van de
hond en het bereiden van smakelijke maaltijden, steeds vaker allerlei
rubrieken, die de algemene ontwikkeling van de vrouw moeten vergroten. Men publiceert levensverhalen, bijvoorbeeld van Johann Sebastiaan Bach. Er is een boekenrubriek die allerlei lectuur en literatuur
behandelt. Ook schrijven ze met grote regelmaat over allerlei financiele
zaken, zoals de rechten en plichten van de vrouw bij het overlijden van
de man. En ze geven een grondige cursus boekhouden. Keer op keer
wijzen ze de vrouwen erop, hoe ze beter met geld om kunnen gaan.
Zoals gezegd heeft Beb Vuyk achttien brieven geschreven voor het
tijdschrift. Soms kon daar een enkele maand tussen zitten en soms
publiceerde ze er een paar achter elkaar. Naast die brieven stuurde ze
ook recepten op. leder kent vast het groot Indonesisch kookboek dat
ze heeft samengesteld. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat ze,
behalve over haar 'even, in haar brieven ook veel over eten schrijft.
Laten we eens naar die brieven kijken. Waarover schreef ze?

De brieven
De eerste brief wend gepubliceerd in het septembernummer van 1933.
De titel was toen nog 'Huisvrouwelijke moeilijkheden op een buitenpost'. Deze eersteling behandelt drie onderwerpen: het leven op Java,
het vertrek naar Buru en het eerste probleem waar ze zich mee geconfronteerd zag: een witte mieren plaag.
Op een goeden dag zette een grote volksverhuizing in. Ze trokken hunne sporen door de eetkamer, door de slaapkamer, overal
kwamen wij ze in den vroegen morgen tegen. Wij renden rond
met creoline en met koud water en sleepten alle meubels het
huis uit.
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11
TOKO- EN PASSARPRIJZEN.

HIT KOOPIN OP IN OM DR PASAR.

T n deze

Rubriek zal Maandelijks lets verteld
1 worden over het doen van huishoudelgke inkoopen op en om de pasar
In Incise neemt van oudsher het doen van inkoopen op de pasar ten voorname plaats in onder
de dagelijksche bezigheden van de huisvrouw.
Vooral in kleine plaatsen en tot op zekere hoogte
ook nog in de groote steden, trekken de Dames er
's inorgens vroeg, vergezeld van hare gedienstigen.
op uit om de dagelijksche levensbehoeften voor
Naar gezin op de pasars in te koopen. Zooals men
weet, worden in verschillende landen van Europa
eveneens op dezelfde wijze door de Dames de
dagekjksche inkoopen van levensmiddelen op de
markten gedaan. In Holland geeft men er evenwel de voorkeur aan door vaste leveranciers alles
aan huis te laten bezorgen. en mede met andere,
weer plaatselijke oorzaken. is deze gewoonte cr
zeker niet vreemd aan, dat dit systeem ook hoe
'anger hoe meet hier in Indio ingang gaat vinden
en vele huisvrouwen de passer-lnkoopen door hare
kokkie laten doen.

Als direct gevolg hiervan zijn vele huisvrouwen
met of slecht op de hoogte van de pasar-toestanden. prijzen en de levensmiddelen en artikelen, die
er te koop zijn. terwiji ze moeili j k zullen kunnen
beoordeelen, of kokkie zich goed van hare task
gekweten heeft en voor hare Mevrouw het beste
medebrengt, dat zij voor het door Naar in rekening
gebrachte geld kon krt igen.
Om al deze redenen mag eene rubriek over het
koopen op en om de pasar in ten Maandblad als
de Huisvrouw in Indio niet ontbreken.
Zij wil voorlichting geven, IN; het doen en laten
doen van inkoopen op de pasar en o a. de prijzen
publiceeren, die het laatst genoteerd werden door
de Dames. die zitting hebben in het comae voor
de detail prij zen. Telefonisch en schriftelijk kan
men nadere initchtingen krijgen
Zooals men weet zij n prijzen en zeku pasarprijzen aan eene voortdurend schommelende vuandering onderhevig
We laten hieronder volgen eon lijst van de
meest gebruikte dagelijksche levensmiddelen. van
goede kwalstelt, met de prij zen, die wij op pasar
Senen konden noteeren.
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Met geen mogelijkheid zien ze kans de plaag de baas te worden en ze
besluiten dat ze er maar mee moeten leren Leven. Het afbranden van
het huis en er een nieuw voor in de plaats zetten, is toch een iets te
dure en radicale oplossing van het probleem.
Drie maanden later verschijnt de tweede brief. Ze heeft nu de definitieve titel gevonden: 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost'
staat er boven. Ze schrijft over het drinkwaterprobleem op Buru. Er is
wel een waterput, maar de boomwortels zijn door de wand van de put
gedrongen en omdat de put maar twintig meter van het strand staat,
is het water brak geworden. Zelfs voor het wassen van kleding is dit
water niet erg geschikt, zodat ze allerlei toeren moet uithalen om nog
enig nut van het water te hebben.
Haar tweede onderwerp van deze brief is de tuin. Ook in het boek
Het laatste huis van de wereld besteedt ze aandacht aan haar troetelkind,
maar lang niet zo veel en zo uitgebreid als in haar brieven. Behalve
een hobby, is de tuin ook een noodzaak, want de Chinese kool die ze
verbouwen vindt gretig aftrek onder de Chinezen van Buru en brengt
op die manier ook nog wat geld in het laatje. Ze vertelt dat ze een
tuinjongen hebben aangenomen en als er veel te doen is, nemen ze
koelies aan voor het zware werk. Het personeel heeft echter niet al te
veel verstand van tuinieren, want, zo schrijft ze:
Het is een keer gebeurd dat mijn man, terwijl hij La Dawa de
kweekbedden leerde wieden, werd weggeroepen, en toen hij
terugkwam alle plantjes zorgvuldig vond uitgetrokken en het
onkruid zorgvuldig behoed.
De tuin komt steeds terug in haar brieven, omdat ze van tuinieren
houdt, maar ook omdat de tuin hen voorziet in het dagelijkse voedsel.
Eten is ook een belangrijk onderwerp. Soms lijken haar brieven wel
een verkapte kookrubriek. In de brief van mei 1934 schrijft ze, dat ze
haar brood zelf bakt, dus dat is dan wel goedkoop, maar het beleg, dat
op het brood moet, is niet te betalen. Een Indisch ontbijt met nasi
goreng of andere gerechten uit de Indische keuken is vaak wel zo lekker
en wel zo goedkoop. Aardappelen zijn ook duur, vertelt ze, en bovendien gaan ze veel sneller vervelen dan rijst met vis. Ze vangen die vis
natuurlijk zelf:
Op de grens van het rif en het zand zijn de visrijkste plaatsen;
we kennen zes a zeven verschillende plekjes die we achtereenvolgens opzoeken, als het succes op de vorige te klein is. De
vangst is zeer afwisselend, we hebben meegemaakt, dat we in
twintig minuten tijd elk zeven vissen vingen, maar dikwijls
haal je in drie uren niet meer op. Aan de manier van bijten kun
je meestal wel raden met welk soort vis je van doen hebt. Daar
is de 'garova' met de geweldige groote bek, die heel voorzichtig
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aan het aas zuigt en de slimme goud en paars gestreepte 'tatoe',
een koffervis, die je snoer onder het koraal trekt, zodat je je
haak verspeelt. Een uur na zonsondergang steekt de 'siboe', de
landwind op, een woelige wind, die de baai onrustig maakt,
zodat de vlerken van de prauw om de beurten tegen het water
slaan. Tegen achten gaan we naar huis, zeilend met de siboesiboe of als de wind te laat is, pagaaiend, terwijl onze oude
mandoer om de wind fluit. Soms trekt de wind een blinkend
wit pad, lichtend en koud als onbereden ijs, maar de feestelijkste thuisvaart genieten we in de donkere nachten zonder maan
en zonder sterren, doch met een lichtende zee, waar de visschen
snelle sporen in stippelen, de vlerken van de prauw en de
pagaaien zilveren druppels in slaan en je voorover gebogen
over het zwarte water in de donkere onderzeese zalen tienduizend kerstbomen stralen ziet.
Deze hele passage heeft ze, met kleine aanpassingen, ook gebruikt in
Het laatste huis van de wereld. In de brieven is ze niet altijd zo lyrisch.
Vaak is de informatie die ze aan haar lezeressen geeft heel praktisch.
Als haar man terugkeert van de jacht, moet zij het vlees bereiden. Ze
probeert zoveel mogelijk variatie in het menu te brengen. Dus van een
geschoten wild varken eten ze het vlees als gehakt, als lapjes, ze bereidt
er hachee van, maakt kroketten en probeert het vlees te steriliseren,
zodat ze het ook bewaren kan. Soms moet ze haar toevlucht nemen tot
ongebruikelijke gerechten. Ze schrijft:
Een ander gerecht, een weinig zonderling, nochtans bijzonder
smakelijk, leveren de vleermuizen en koesoe (buidelratten).
Het wordt gestoofd met een weinig kerrie, het vleesch is heel
zacht en fijn als dat van jonge haantjes.
Heel vaak is er geen vlees te krijgen en moeten ze het doen met vegetarische schotels en eieren. Toch kun je beter zonder vlees dan zonder
groenten, schrijft ze in april 1935, want:
Van vleesch ga je niet dromen, hoogstens ruik je op de onmogelijkste tijden en in de raarste luchtjes een heerlijke braadgeur,
maar als je een maand zonder groenten gezeten hebt, ga je
dromen van de volbeladen manden der toekang sajoers op Java,
sta je bij een Hollandse groentekar met bloemkool en doperwten
en jonge worteltjes in het zachte junilicht of zie je pramen vol
komkommers en tomaten voortduwen tussen Delft en Den
Haag.
In dezelfde brief van april 1935 moppert ze op alle mensen die zich
niet aanpassen aan het land waar ze wonen. Je moet niet per se aardappelen met jus willen eten in een land waar de rijsttafel veel goedkoper
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en gevarieerder voedsel is. Vooral op de afgelegen plaatsen is de rijsttafel een uitkomst. Eigenlijk, zo vindt Beb, zou het bereiden van een
rijsttafel op de huishoudschool in Indie aan die Hollandse meiden
geleerd moeten worden. Daar zouden ze veel meer aan hebben in de
praktijk, dan te leren hoe ze moeten vasthouden aan oude Hollandse
gewoonten, waar ze in Indie toch niets aan hebben.
Dit zijn typisch onderwerpen voor haar brieven. Ze houdt in haar
roman geen pleidooi voor de rijsttafel, maar het past natuurlijk wel in
een brief die in het lijfblad van de Vereeniging van Huisvrouwen gepubliceerd wordt.
Zoals al uit het begin van mijn verhaal blijkt, hield Beb Vuyk op
Buru veel verschillende beesten. Voor de gezelligheid, maar ook omdat
ze geld op konden brengen. Die brief van juni 1936 vertelt op geestige
wijze wat voor problemen het houden en onderhouden van al die dieren
opleverde. Voor ze aan kippen begon, had ze een boekje aangeschaft,
waar precies in stond hoe ze met het pluimvee moest omgaan. Helaas
waren het kampongkippen, die de vrijheid gewend waren. Beb had
een hok voor ze gebouwd, maar ze waren er met geen mogelijkheid in
te krijgen, en ze lieten zich ook niet vangen. Ze waren zo wild, dat ze,
als ze een kip nodig had, er gewoon maar een uit de boom schoot. Ze
moest een andere aanpak proberen en ze besloot de kippen niet meer
op te sluiten, maar ze elke dag een beetje bij te voeren. Dat hielp. Toen
de kippen kuikens kregen, waren die tam genoeg om 's nachts in een
hok te slapen. Ze schrijft in haar brief aan het tijdschrift:
1k zag een beschaafder en tammer geslacht 's avonds het hok
opzoeken, in de legmanden leggen en uit hygienische drinkbakken drinken, maar toen kwam de kippenziekte en binnen een
week tijds stierven ze allen, op drie kippen en vier kuikens na.
In de dertiende en de zestiende brief schrijft ze over de decemberfeesten.
Het kerstfeest komt in het boek niet voor, wat heel jammer is, want ze
schrijft er heel smakelijk over. Ze hebben op Buru te maken met verschillende godsdiensten, maar ook het kerstfeest en de oudejaarsavond
worden op gepaste wijze gevierd. Vele gasten zijn uitgenodigd:
Daar komt de timmerman Wimpie met Nora, zijn vrouw en hun
zes kinderen. Hij is een Alfoer, die voor goeroe heeft geleerd,
maar altijd zakte en toen maar timmerman en koster is geworden. Jeremia, zijn collega, die hem 's zondags de klok helpt
luiden en de andere dagen spijkers inslaan, is er ook. Dan zijn
er nog Habekuk en Adednego, die voor mandoer opgeleid worden, maar voor die tijd wel weg zullen lopen en de drie Alfoerse
tuinjongens, Benjamin Phillipoes en Elia; het kindermeisje
Martine en Loes, de baboe Tjoetjie.
De gasten zijn allemaal dol op zingen. Na het eerste kerstlied worden
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de pakjes opengemaakt. Daarna moet er opnieuw gezongen worden.
Als ze door de kerstliederen heen zijn, beginnen ze aan de paasgezangen
en vervolgen met pinksteren. Urenlang gaat het zingen door. Beb en
Fernand besluiten maar naar bed te gaan terwip hun gasten voor de
derde keen het repertoire doornemen. Zijzelf horen, itussen twee dromen
door', de feestgangers in de vroege morgen zingend vertrekken.
Je kunt gerust stellen dat de brieven de basis hebben gevormd voor
het boek. Tenminste, veertien van de achttien. De laatste brieven zijn
verschenen in of na 1939, het jaar waarin het boek is gepubliceerd. Het
is zeker aannemelijk, dat de beinvloeding bij de laatste brieven omgekeerd verliep. Brief 14 en 15 staan bijna letterlijk in het boek. Brief 16
gaat over het kerstfeest, dat niet in de roman voorkomt. De inhoud van
brief 17 staat weer we! in de roman en brief 18 is een herhaling van
eerdere brieven. Zo kunnen we spreken van een soort kruisbestuiving:
eerst vormden de brieven de basis voor het boek, maar het boek is
weer de basis voor de laatste brieven.
Er is een aantal verschillen aan te wijzen tussen de brieven en het
boek. In het boek gebruikt ze voor dezelfde begrippen soms andere
woorden. Ze vervangt de Indische woorden die in de brieven staan,
door de Nederlandse vertaling. In de brieven schrijft ze veel over eten
en de bereiding ervan, in het boek komt dat niet voor, behalve een
korte mededeling als: 'we aten nasie'. In het algemeen kun je wel
zeggen dat de brieven een stuk praktischer zijn dan het boek. Ze zijn
ook meer 'heet van de naald' dan het boek. In de brieven zoekt ze een
oplossing voor een probleem. In het boek heeft een verdichting plaatsgevonden en zijn de gebeurtenissen vaak ergens anders in de tijd geplaatst. Bovendien hebben de verhalen een duidelijk begin en Bind.
Ik zal een en ander illustreren met het verhaal van de krabben. Eerst
het citaat uit de roman: 'Krabben vluchten voor ons weg, de hele grond
rondom het voorhuis is ondermijnd van hun holen. Het zijn afzichtelijke
dieren, vrijwel alleen bestaande uit scharen en kop, oranjeachtig van
kleur en ongelofelijk snel' (p. 165). De brief van maart 1936 laat ons
daarentegen helemaal meeleven met de problemen bij het aanleggen
van een tuin en vervolgt dan:
Maar een andere, ergere ramp zijn de krabben. Een breede
strook van den tuin aan de strandzijde is bezaaid met hun holen
en we hebben alles geprobeerd om ze uit te roeien. Het zijn
griezelige, naargeestige dieren, de grootste met een doorsnede
van 10 a 15 cm. Ze bestaan alleen uit karkas, kop en scharen,
vleesch is er nauwelijks aan te bekennen. Vrijwel den geheelen
dag zijn zij onzichtbaar, maar tegen de avond komen ze uit hun
holen en je hoort ze wegritselen, als je een stap naar buiten
doet. Zij zijn ongelofelijk vlug en hun holen zijn meters diep.
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Op sommige plaatsen is de grond er geheel van ondermijnd;
de tennisbaan is ervan gebarsten en ons huis aan een kant een
weinig door verzakt. Zij werken zich door de fundamenten heen
en doen den cementen vloer barsten. Wij hebben getracht ze
tenminste rondom het huis te verdelgen. We schoten ze met de
B.S.A. buks in de schemering of op maanlichte avonden. Tientallen sneuvelden, maar uit duizenden en duizenden gaten uit
alle tuinen van Namlea komt de nieuwe aanvulling. In het
kleine grasveldje voor het huis heb ik getracht met warm water
iets te bereiken. Blikken gekookt water goten wij in de holen,
daarna werden die dichtgemaakt, maar na twee, drie dagen
lagen zij weer open.
Het verschil moge duidelijk zijn. De verhalen uit de brieven laten de
lezer uitvoerig meeleven en geven een indringende kijk op het moeilijke
leven daar op Buru. Al haar getob over eten, beesten, gasten, is heel
instructief voor andere huisvrouwen in vergelijkbare omstandigheden.
Deze, ik zou bijna zeggen tuttige, onderwerpen, moeten veel vrouwen
hebben aangesproken.
Voor Beb Vuyk was, zoals gezegd, de tijd op Buru de mooiste van haar
leven. Gelukkig heeft ze in dat drukke, primitieve bestaan, de tijd
gevonden om te schrijven voor De huisvrouw in Indie, want deze brieven
vormen niet alleen een charmante aanvulling op Het laatste huis van de
wereld maar geven ook een andere kijk op de vrouw en de schrijfster
Beb Vuyk.

Rian van Straalen is in februari 1994 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit

Leiden bij dr. Peter van Zonneveld.
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Noot

1 De gegevens van deze korte levensbeschrijving zijn afkomstig uit: Van den
Berg 1990, 84-118.
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Weerzien zonder terugkeer
Over Maria Dermofit
KESTER FRERIKS

Wij waren een gezin van repatrianten; naast de typische Indische spulletjes stonden er veel boeken uit de Nederlands-Indische literatuur bij
ons thuis.
Dat woord, 'repatrianten', is mij mijn hele jeugd als een toverwoord
bijgebleven. Wat betekende het precies? En als wij repatrianten waren,
was Maria DermaIt dat ook, en waren Breton de Nijs en Hella S. Haasse
en Tjalie Robinson dat dan ook?
Welke wereld vertegenwoordigden deze auteurs? Een ding was
zeker, hoe jong ik ook was, ik bemerkte meteen dat Maria DermotIt
wel iets anders was dan Reve, Hermans of Vestdijk.
Maria Dermofit werd in 1888 op de suikerfabriek Tirto bij Pekalongan
geboren. Ze stierf in 1962 in Den Haag. Over haar afkomst is altijd
enigszins mysterieus gedaan. Ze zou geen Indisch bloed hebben. Haar
eerste biograaf (ik ben voornemens haar tweede to worden) maakt haar
in zijn boek Maria Dermait, de vrouw en schrYster zo nadrukkelijk nietIndisch, dat zijn bewijsvoering in het tegendeel omslaat. En iedereen
die haar zag, bevestigt dat ze wel degelijk Indisch was tot in haar
vingertoppen. Bovendien was ze statig en frele, in haar bewegingen,
maar ook in haar schrijfstijl. Er bestaat een plaatopname van haar, als
ze het verhaal De olifanten voorleest. Ze schreef zoals ze sprak, in lange
melodieuze zinnen, enumeratief.
Zelden zijn bij een schrijfster als Maria Dermofit vorm en inhoud zo
een geweest. Haar Verzameld werk telt zeshonderd bladzijden, dat is niet
echt veel. Haar beroemdste werk, De tienduizend dingen, speelt zich of op
de Molukken, op Ambon, op de tuin van mevrouw Van Kleyntjes. Dat
is haar eigenlijke wereld, althans in geografisch opzicht.
Maria Dermoilt is in Indie talloze malen verhuisd, haar man was
rechter en kreeg, als alle ambtenaren, telkens een nieuwe standplaats
toegewezen. De Dermot.Its woonden tussen 1910-1914 op Ambon. Die
periode is beslissend voor haar literaire werk geweest; vlakbij de stad,
bij de kaap vanwaar je een prachtig gezicht had op de Binnenbaai en
de Buitenbaai, woonde een geheimzinnige oude dame. Ze heette
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Johanna Louisa van Aart en bewoonde een perkeniershuis. Deze vrouw,
mevrouw Van Kleyntjes in de roman, bracht Maria Dermofit in kennis
met het werk van de Duitse botanische geleerde Rumphius. Deze had
in een boekwerk van twaalf delen, gepubliceerd in het begin van de
achttiende eeuw, een volledig overzicht gegeven van de flora en fauna
van de archipel. Hij ontsluierde de tot dusver onbekende wereld van
kruiden en planten, schaaldieren, vissen en mineralen, al die schepselen
van de tropische zeeen en langs de kusten. De man tekende de wonderen
der natuur fabelachtig, bovendien schreef hij er beeldende toelichtingen
bij. Hoewel hij op latere leeftijd blind werd, nam zijn beeldend vermogen niet af. Dat moet Maria Dermofit sterk hebben aangesproken. Hij
gaf haar als het ware de sleutel tot een nieuwe wereld, een wereld
waarin het ogenschijnlijk nietige der aarde van evenveel belang is als
het grootse. Wie het wonder van een kiezelsteentje niet kan begrijpen,
kan evenmin het wonder der walvissen begrijpen of zelfs dat van het
universum. Volgens Maria's overtuiging is de linens niet minder of
meer dan wat wij als niet levend, niet bezield hebben leren beschouwen: een leeg schelpje zonder bewoner, een kiezelsteentje'.
Deze opvatting van de gelijkheid van al het bestaande, van een wereld
waarin geen hierarchie bestaat, is overheersend in het oeuvre van Maria
Dermofit.
Laten we eerst teruggaan tot de titel, De tienduizend dingen. Zover ik
weet gaat iedereen ervan uit dat het boek, zoals gebruikelijk, in het
verlengde ligt van de titel, dat de vlag dus de lading dekt, maar nadere
beschouwing leert dat ze elkaar uiteindelijk tegenspreken. Welke wereld drukt nu de titel uit? Een wereld van 'dingen'. Welke zijn nu die
dingen? Die wereld der dingen is een wereld van behekste parels, van
opgegraven stenen uit iemands graf die de dood van het kind van de
vrouwelijke hoofdpersoon aankondigen. Het zijn dus allemaal beladen
voorwerpen, betoverde, behekste zou je bijna kunnen zeggen. Goedbeschouwd is er dus helemaal geen sprake van dingen ofwel dode dingen
in de traditionele, westerse betekenis van het woord. Die dingen zijn
levende wezens, voorwerpen met een ziel, zelfs voorwerpen met een
verleden. Want schelpen die aan iemand zijn meegegeven in het graf,
voor zijn reis van het rijk der levenden naar dat van de doden, zijn op
gevaarlijke wijze 'besmet'. Namelijk met de dood. Alle personages die
in de roman ten onder gaan, gaan ten onder door toedoen van dingen,
van voorwerpen. Zo zou de dood van de posthouder in het derde hoofdstuk to wijten zijn aan zijn rijke bezit aan parelsnoeren. En de professor
in het voorlaatste hoofdstuk deelde in de wildernis zoveel muntjes uit,
dat hij bloedig werd vermoord - vanwege die muntjes.
Bezien we in het licht van deze opvatting nu eens nader het beroemde
motto van de roman: 'Wanneer de "tienduizend dingen" gezien zijn in
hun eenheid, keren wij terug tot het begin en blijven waar we altijd
geweest zijn.' Die befaamde tienduizend dingen zijn dus meer dan een
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gewone opsomming der dingen; het zijn dingen die onheilspellende
krachten bezitten. Dat is het omineuze van het werk van Maria Dermoilt,
en dat is ook haar wereld: een wereld vol dreiging, angst, magie, raadselachtigheid. Niets is 'gewoon'; geen ding is slechts een 'ding'.
Neem nu de allereerste bladzijden van De tienduizend dingen, en je
proeft al na enkele regels dat hier niet op realistische wijze een Hollands
landschap wordt geschilderd en evenmin een Hollandse binnenkamer,
maar een andere wereld.
Van de huizen stond er niet een meer in zijn geheel overeind,
zij waren ingestort bij een aardbeving en daarna opgeruimd; er
was nog wel eens een stuk van een oud huis blijven staan: een
vleugel, een kamer alleen, daar werd dan later weer tegenaan
gebouwd, een paar armoedige houten vertrekken meestal. Wat
was er over van alle glorie?
Toch scheen er soms op die tuinen iets te zijn achtergebleven
van het oude voorbijgegane, van wat al zo lang geleden was.
Op een zonnige plek tussen de kleine bomen, het gaat er zo
sterk naar specerijen ruiken als het warm wordt.
In zo'n stile vervallen kamer, met nog een echt Hollands
opschuifraam en een diepe vensterbank.
Op een stukje strand onder de platanen, waarop de golfjes
van de branding uitvloeien: drie golfjes achter elkaar, achter
elkaar, achter elkaar.
Wat was het?
Een berinnering aan iemand, aan iets dat gebeurde, kan ergens bijna tastbaar blijven hangen; misschien is er nog iemand
die ervan weet, aan denkt soms, dat was nog anders: zonder
ergens enig houvast, enige zekerheid. Niet meer dan een vraag,
een wellicht?
Die 'tienduizend dingen' uit de titel geven de taoistische gedachte weer
waarin de schepping, van nietig steentje tot mens, als een alomvattend
geheel wordt beschouwd. Toch is het te weinig de 'tienduizend dingen'
kortweg als metafoor te zien voor al het bestaande. Dat zou betekenen
dat de dingen los op zichzelf staan, onafhankelijk van elkaar. Maar haar
werk verraadt juist de samenhang tussen alle verschijnselen van de
schepping, zowel de zichtbare als de onzichtbare. Alles staat tot elkaar
'in een bezield verband', om met de dichter Marsman te spreken. In
haar aan het taoisme verwante visie ziet ze de wereld als een eeuwige
kringloop, als een zichzelf herhalende cyclische rondgang. Er heerst
harmonie, en wie harmonie zegt, spreekt ook van de eenheid der tegenstellingen: de dag die niet zonder nacht kan, leven niet zonder dood,
liefde niet zonder scheiding. Mevrouw Van Kleyntjes, Felicia heet ze,
herdenkt elk jaar met Allerzielen de vermoorden op het eiland. Maar
ze verzet zich niet tegen de dood. Ze gedenkt dan ook niet de gestorve69

Maria Dermofit met haar kinderen Ettie en Hans (1912).
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nen, wel de moedwillig vermoorden. Dood en leven horen in haar
gedachten bij elkaar, maar moord op het leven niet. Een moord verstoort
de harmonische samenhang der schepping.
De bezieling van voorwerpen en de dreiging die daarvan uitgaat voor
de westerling vormt de spil van het Indische oeuvre van Maria Dermoilt.
Zo beschouwd bestaat haar wereld uit tal van contrasten: het rationele
westerse denken tegenover het aan mythen en bijgeloof onderhevige
denken van de oosterling; ook in geografisch opzicht domineert het
contrast tussen Oost en West. Maria DermotIt leefde eigenlijk in beide
werelden tegelijkertijd; ze is doordrenkt van het Europese denken, ze
las ook het werk van Bergson, Eliot, Byron, Novalis. Tegelijkertijd
bezocht ze in de tijd dat ze in Yogyakarta woonde regelmatig Dick
Hartoko, een man die haar inwijdde in de boeddhistische levenswijsheid. Kennis van de symboliek van het Boeddhisme vormt in haar werk
de filosofische achtergrond. In het verhaal De boeddharing bijvoorbeeld
is het leven uitgebeeld als een rondgang langs de verschillende stoepa's
van de Boroboedoer, de boeddhistische tempel op Java. Het verhaal
dateert uit 1948; het is haar altijd dierbaar geweest. Het gaat over een
tuinopzichter die een tempelring vindt, waarna hij zich gaat verdiepen
in de betekenissen die de tempel uitdrukt. De 'handhoudingen' van de
zittende boeddhabeelden in de stoepa's, de klokvormige opengewerkte
koepels die op de verschillende terrassen van de tempel zijn aangebracht, vertellen hem over de levensloop van de mens. De beide handen
gekromd over elkaar symboliseren 'Het Wiel, de Wetmatigheid, waaraan alle schepselen gebonden zijn'. Begrippen als 'Overpeinzing', 'Belofte' en `Schenking' passeren de revue. Elk abstract begrip uitgedrukt
door een concrete handhouding. Dit nu is kenmerkend voor het werk
van Maria DermotIt, namelijk dat het zo concreet is in de uitbeelding
van abstracte begrippen.
Wie anders dan zij kan zo goed weergeven dat de doden nooit dood
zijn, en dat vroeger nooit voorgoed in de vergetelheid is verzonken.
Wie, zoals Maria Dermoilt, beschikt over de gave van het herinneren
roept het verleden vanzelf weer terug naar de tegenwoordige tijd. Kort
of lang geleden maakt geen verschil, zolang men zich maar niet laat
leiden tot de gemakkelijke weg van het vergeten: 'Een goed, een veilig
woord, "voorbij", maar het duurde nooit lang. Als het een voorbij was,
kwam het ander, en de erge storm moest nog opsteken boven hun
hoofden.'
Ergens in haar nooit gepubliceerde 'Dagboek' schrijft Maria Dermot'it
over 'the terrifying sens of loss'. Ik denk dat het begrip verlies, en
daarmee verwant het begrip afscheid, een van de sleutelwoorden uit
haar oeuvre is; ze schrijft boeken van afscheid en herinnering. Ze schrijft
over weerzien zonder terugkeer, over weerzien in de verbeelding. Meer
nog dan haar oeuvre ontsluit dit 'Dagboek' voor ons haar wereld. Ze
schreef het in de jaren vijftig, in de tijd dat ze omging met professor
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A. Brouwer, een geoloog. Dankzij de generositeit van haar familie heb
ik image in dit nooit eerder prijsgegeven materiaal. Het 'Dagboek' is
een samenstel van oosterse en westerse citaten, overpeinzingen, mijmeringen. Ze schrijft tal van verzen en versregels over van onder andere
Marsman en Vasalis. Van Vasalis citeert ze in die luttele jaren tijd vaak
dezelfde aangrijpende regels over het ouder worden:
Als daar muziek voor is, wil ik het hooren:
ik wil muziek voor oude menschen, die nog krachtig zijn
en omgeploegd met lange, diepe voren
en ongeloovig. Die de wellust en de pijn
nog kennen. Die bezaten en verloren.
En als er wijsheid is, die geen vermoeidheid is,
en helderheid, die geen versterving is,
wil ik die zien, wil ik die hooren.
En anders wil ik zot en troebel zijn.
Op dit kruispunt, tussen westerse opstandigheid en oosterse berusting,
speelt zich het werk van Maria Dermoilt af. Over haar is weleens gezegd
dat ze een 'wijze' vrouw is, met diepte, dat zij als het ware dingen zag
die anderen niet zagen. Ik zal nog een citaat uit haar 'Dagboek' geven,
waarin dit aspect van het vermoeden van een wereld achter de tastbare
wereld de boventoon voert. Ze schrijft:
Ik zou je graag naar het Paradijs geleiden; voor mezelf geef ik
er niet zoveel om. Is er geen verband tussen dit, tussen dat
- de vreugde - en ik weet niet maar ik geloof nog altijd (er
zullen misschien wel andere wegen ook zijn) dat we die andere
wereld niet zullen kennen, deel aan hebben zonder aan deze
in diepste wezen deel gehad te hebben? Die 'liefde' niet zullen
kennen dan door onze menselijke 'liefde'? Zijn zij ook ergens,
in weten niet een en hetzelfde? Worden er niet bijna dezelfde
woorden gestameld hebben wij wel - zijn er wel woorden?
Voor afscheid en verlies zijn er bijna geen woorden. Dat is het besef
van Maria Dermal. In de bundel Donker van uiterlijk staat de volgende
passage, gezegd door een kapitein tegen een grootvader: 'Deze twee
kinderen leren jong afscheid te nemen. Ik ben een zeeman, en een
zeeman kan het weten.' En in haar debuut Nog pas gisteren heet het over
het meisje Riek, de hoofdpersoon, die afscheid neemt van Java:
Er was zoveel: behalve de mensen ook het andere dat zij liefhad
- haar plaats op aarde tot nu toe: het grote huis met de witmarmeren vloer, en de zwarte ster, en de gouden vogels op de
tochtdeuren, de groene ommuurde tuin, alle bomen, de berg,
de Lawoe achter het tuinmuurtje. Alle andere bergen, de hele
rij - zij kende ze nu alle goed uit het hoofd. Java en zijn blauwe
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Bergen, en de blauwe zee eromheen. In het noorden de Javazee,
in het zuiden de Zuidzee, links straat Soenda, rechts straat Madoera, zoals het stond op de kaart in de leerkamer. Zij moest
tijd hebben het alles to verliezen.
Opvallend in dit citaat is het herhaaldelijk gebruik van het woordje
'alle'. Dat stemt overeen met haar obsessie voor Rumphius, de botanicus, die in zijn standaardwerken Het Amboinsch kruid-boek (1697) en
D'Amboinsche rariteitkamer (1705) op dezelfde manier naar volledigheid
streefde, naar de benoeming van lane de dingen'. In dit opzicht is Maria
DermotIt heel duidelijk een schrijfster die leermeesters nodig heeft, of
meesteressen, zoals Johanna Louisa van Aart die haar in kennis bracht
met het werk van Rumphius. We kunnen natuurlijk nooit in de werkkamer, in het laboratorium, van een schrijver kijken, maar ik heb sterk
de indruk dat door het werk van Rumphius Maria's besef van een
wereld achter de tastbare vaste vormen en contouren heeft gekregen,
alsof ze altijd al vermoedde wat Rumphius haar openbaarde.
1k kom nu terug bij het begin van mijn lezing, bij het verhaal De olifanten
en dat ik zei dat ik geen werk ken waarin de eenheid tussen vorm en
inhoud zo groot is. Ik heb veel gestudeerd en gelezen in haar Verzameld
werk maar mij is nog nooit opgevallen dat Maria Dermoijt een ingewikkelde, ingebedde zinsstructuur gebruikt. Altijd schrijft ze op opsommende wijze, de woorden en de zinnen naast elkaar plaatsend, het ene
woord naast het andere. Het sterkst gebeurt dat in De tienduizend dingen.
Een voorbeeld uit het begin: 'Soms luisterde mevrouw van Kleyntjes
naar het eiland: hoe de baaien ruisten, de binnenbaai anders dan de
buitenbaai, en de open zee daarbuiten nog weer anders. Zo suisde de
landwind, en zo de zeewind, en zo gierde de stormwind.' Herhaling
en het naast elkaar plaatsen van de zelfstandige naamwoorden bepalen
het ritme. Dat Maria Dermoilt zo schrijft, is het resultaat van haar luisteren naar de orale, inlandse verteltraditie. Tegelijkertijd drukt deze
vertelwijze op hoger niveau haar levensovertuiging uit, namelijk dat
alles in de schepping van gelijke waarde is: niets is meer of minder
dan het andere.
Maria Dermoilt deed altijd heel bescheiden over haar literaire werk.
Over haar meesterwerk, De tienduizend dingen, schrijft ze bijvoorbeeld
in een brief: 'Van mij kwam er een klein Molukkenboekje uit, dat ik
U hierbij toezend. Het is wel geen Java, heel anders, maar het was er
vol kanaribomen, waar U en ik zoveel van houden.'
Een zin als deze typeert haar; in alle eenvoud geeft ze haar band weer
met de Molukken. Elders in dezelfde brief schrijft ze over een Javaanse
vrouw uit Yogyakarta: 'Zij is een het Westen hatende moeder van haar
uit het lood geslagen en tussen Oost en West geslingerde zoon.' Zo is
ook de wereld van Maria Dermofit, heen en weer geslingerd tussen
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Oost en West. Daarbij moet gezegd worden dat Ambon in al die tijd
dat ze in de Oost verbleef voor haar van beslissende invloed is geweest.
Daar, onder de hoede van mevrouw Van Kleyntjes, heeft ze geleerd
met verdriet verder te leven, zoals de laatste bladzijde van het boek
zegt: mevrouw Van Kleyntjes wier zoon is vermoord moet 'opnieuw
proberen verder te leven'. Wie eenmaal, zoals Maria Dermalit,
verbonden is met de Oost en gedwongen is als repatriant in het Westen
te leven, zal dit dilemma herkennen. Verder gaan, al wil je terug. Elk
woord dat Maria Dermoilt schreef is van dit besef doordrenkt. Symbolisch en dramatisch is in dit opzicht het verhaal Old men forget, waarin
een oude man aan het woord is die weigert zich neer te leggen bij de
ouderdom, iets wat in hoge mate van toepassing is op Maria DermotIt;
hij mijmert voor zich uit:
Old men forget. Is dat zo? Ik ben oud, erg oud zelfs, goed Lien
is erg oud en onze lieve kinderen zijn oud (ik vind om en na
de vijftig oud), maar vergeten? Soms, niet altijd, God zij gedankt
en geprezen ben ik weer de luitenant van toen, op dat Piroe,
dat gat der gaten op Ceram, en ik ben weer de man van Mary
en wij wonen weer in het huis van hout en bamboe waar een
boom dwars doorheen groeit. Soms denk ik was dat maar weer
zo. Wel rustig, misschien moet het dan ook wel zo zijn dunkt
me als je oud wordt: het is niet alleen zo, old men forget.
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Moluks literair leven in Nederland
OTJEP RAHANTOKNAM

Moluks literair leven. Een inleiding over Molukkers, Molukse geschiedenis, cultuur en opvoeding zou ik met meer gemak kunnen geven dan
een introductie van het Moluks literair leven in Nederland. Wat moeten
we eronder verstaan? Aan de hand van de 'dikke Van Dale' heb ik het
onderwerp voor mij zelf wat gemakkelijker proberen to maken. Van
de vele mogelijke betekenissen van leven zal ik er aan twee in het
bijzonder aandacht schenken: 1. leven als voortleven en 2. leven als activiteiten.
Hoe leeft Maluku, hoe leeft een yolk met een eigen geschiedenis en
cultuur in onze literatuur voort?
De dichteres van de eerste generatie tante Dika Manuhutu-Latupeirissal laat haar herinneringen in een literaire vorm voortleven, met name
in de pantun, de bekende dichtvorm uit het Maleise en Indonesische
taalgebied. De volgende pantun, uit Buku jang tertjinta (vert. Mijn liefste
boek) is kenmerkend en veelzeggend:
Siang malam air mata,
duduk ingat nasibku.
Lalu fikir dan berkata,
bangun ingat untungmu.
Vertaald:
Dag en nacht met tranen,
mijmerend over mijn noodlot.
Denkend wil ik mij een weg banen,
en spreek: waar is je levensgenot.
Maluku wordt hier niet met name genoemd, maar duidelijk is dat deze
pantun naar het leven op de Molukken verwijst. Het woord nasib verwijst
naar het schikken in iemands lot. Vanuit een ongunstige positie betreft
het een fatalistische benadering van de situatie; door het noodlot getroffen. In positieve zin bevindt men zich in een fortuinlijke toestand. Het
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lot is dan goedgezind. Een woord als nasib ben ik tot nu toe bij geen
enkele jonge Molukse dichter tegengekomen. Zou dat betekenen dat
de tweede generatie Molukkers minder fatalistische trekken toont dan
de eerste generatie? Ik moet u het antwoord voorlopig schuldig blijven.
Een ander beeld staat in het gedicht 'Onvoorzien' van Djodji Rinsampessy (behorend tot de tweede generatie). Overigens geplaatst in een
driemaandelijks Belgisch tijdschrift: Letters (juni 1992).
Onvoorzien
De storm is onpeilbaar
het weer is draaiend
haar oogst is de natuur
die bedekt wordt
door de sarong
van jou
onder haar is
de duister
die spreekt
de wind is angst
te verliezen
wat misschien
nooit verloren gaat
te leven
slecht als de storm
draaiend is het weer
ik mis je
ik hou van je
jouw sarong
mijn bescherming
Door het gebruik van het woord sarong in het eerste en laatste couplet
wordt hier duidelijk een Moluks beeld opgeroepen. Met name dat van
oudere Molukse vrouwen die nog in de typische sarongs lopen. In de
beginperiode in Nederland meer dan nu. Hangend rondom de sarong
van je moeder heeft iets bekends, iets veiligs. Het veilige gevoel van
een nog zorgeloos kind dat rondom de benen van moeder hangt. Een
autochtoon Nederlands kind zoekt in een vergelijkbare situatie waarschijnlijk de jurk van moeder of de broekspijpen van vader . . . of moeder.
Hoe leeft het verleden voort bij een andere tweede-generatie-Molukker als Abe Sahetapy? In zijn bundel Alnasah schrijft hij in het gedicht
'Eenzame gedachten':
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Ik was steeds op weg
Altijd weer alleen
De stilte om me heen
Daar zocht ik al het verleden
Een opkomend beeld werd emotie
En een droom verdriet
Zo kwam ik almaar niet verder
Op de wegen waar ik liep.
Elk mens neemt een deel van zijn verleden mee. Het 'op weg'-zijn is
niet slechts een geografische verplaatsing, maar impliceert ook dat de
tijd verstrijkt en men zich dus evenzo in de tijd verplaatst. Het woord
'steeds' bevestigt het tijdsaspect van de handeling. Ons geheugen stelt
ons in staat beelden uit het verleden op te slaan, terwij1 dat verleden
niet meer werkelijkheid is en daarom voorbij. Zou Abe Sahetapy toevalhig Martinus Nijhoff gelezen hebben: 'het leven is een vreemde reis /
maar wellicht keert een mensch wat onderweg'?
Steeds op weg zijn, is ook steeds ergens weg zijn en in dit gedicht
tegelijkertijd ergens zijn. En dat ergens is hier 'het alleen zijn'. Dit doet
mij evenzogoed denken aan zo'n moderniteit in onze dynamische westerse samenleving waarbij veel mensen dagelijks prive en beroepsmatig
graag in hun luxe auto lange afstanden afleggen. In een bekend opinieweekblad heb ik ooit een interview met een directeur van een grote
onderneming gelezen dat hij het autorijden ervaart als het zich bevinden
in een eigen kosmos. Een kosmos, zijn auto, waarin hij zich kan terugtrekken en zich, bij wijze van spreken, bijna mediterend over de A28
of E240 laat vervoeren.
Een dergelijke kosmos beleeft de dichter hier vermoedelijk in het
alleen zijn, in stilte en wellicht in eenzaamheid. In hoeverre de herinnering aan een verloren of verleden tijd hier Moluks bepaald is, is minder
belangrijk dan de herinnering zelf.
Stel nou dat het op weg zijn hier betrekking heeft op het niet-thuiszijn, het zich niet bevinden in de eigen gemeenschap, dan lijkt dat een
eenzame weg. In die gemeenschap hoeft men niet alleen te zijn. Terwij1
de dichter (daar) weg is, zoekt hij naar wat hij heeft achtergelaten: het
huis van zijn ouders, de gemeenschap, 'al het verleden'. Zou de dichter
bij het opkomen van beelden uit het verleden dan pas emotie tonen,
ook gezien het vedriet dat opkomt met de droom? Anderszins laat hij
zijn gevoelens niet zien. 'Al het verleden' lijkt hij als een last mee te
torsen getuige de laatste twee zinnen:
Zo kwam ik almaar niet verder
Op de wegen waar ik liep.
En nu de Molukse literaire activiteiten in Nederland. Wat ik daarover
zal meedelen is geen algeheel overzicht gebaseerd op wetenschappelijk
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Het verhaal van een verzetstrijder (uitgave van het Moluks Historisch Museum).
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onderzoek. Het is het verslag van mijn persoonlijke ervaringen voor en
tijdens de in Groningen gehouden Molukkenmaand (1985).
Voorzover mij in 1984/1985 bekend was, werd bij eerdere Molukse
culturele manifestaties geen aandacht besteed aan de aanwezigheid van
schrijvers en dichters binnen de eigen gemeenschap. Alsof zij als het
ware in de beleving geen deel uitmaakten van de Molukse cultuur.
Deze werd tot voor kort voornamelijk gedomineerd door een orale
cultuur. Vaak werd cultuur slechts geassocieerd met allerlei zaken die
uit de Molukken naar Nederland waren meegenomen. Geschreven literatuur speelde binnen dat kader een geringe of geen enkele rol, terwijl
onder de eerste generatie Molukkers vanaf het begin in Nederland wel
dichters of pantun-zangers bekend waren. 1k noem bijvoorbeeld meester
Pattinama2 en Opa Daan Oudere mannen die op speciale (vaak
feestelijke) gelegenheden hun dichtkunst demonstreerden ter vermaak
van de aanwezigen. Binnen de Molukse gemeenschap waren zij onder
meer om die capaciteiten bekend, desondanks werd de culturele betekenis ervan onvoldoende erkend.
Toen wij in 1984 de Molukkenmaand voorbereidden, werd de wens
geuit te zoeken naar Molukse schrijvers en dichters. En dat was een
spannende en inspannende, doch dankbare klus. Men kende toendertijd alleen de bundels van Eddie Supusepa. Hij had in 1980 twee bundels uitgegeven: Setia kepada gunung tanah (Trouw aan de berg) met
vanuit sterk socialistische opvattingen geschreven teksten. Ragu-ragu
berbunga (Onzeker in bloei) is een sterke steunbetuiging aan de emancipatiestrijd van Molukse vrouwen. Gek genoeg konden wij Eddie Supusepa in die periode niet bereiken. Ook niet via zijn familie in Culemborg. Hij was onvindbaar en verscheen dus niet in Groningen. Tien
jaar later, in 1990, kwam hij weer in de openbaarheid met Overpeinzingen
van een Alifur en daarna hoorden wij niets meer van hem.
In de Molukkenmaand vonden dus een proza- en een poezie-avond
plaats in het Groningse Literaire Café Aabc. Drie prozaschrijvers lazen
voor uit eigen werk.
Frans Lopulalan, die in 1985 veelbelovend als een speer omhoogschoot met Onder de sneeuw een Indisch graf (proza), om vervolgens het
geanimeerde en warmgelopen publiek enige jaren te laten afkoelen.
Pas eind 1994 verscheen zijn volgende boek: Dakloze herinneringen (verhalen).
Julia da Lima, een jonge feministische schrijfster, die haar homoseksuele geaardheid als belangrijke item hanteerde en dat in haar manuscript van korte verhalen niet onder stoelen of banken stak.
En een oudere Molukse Seramees, oom Matta Mesach Matajane, die
zijn manuscript niet aan de straatstenen kwijt kon. Een man met een
voor de helft met kunststof gerepareerd gezicht, als gevolg van martelingen door Japanners in de Tweede Wereldoorlog. Uitgeverij We yer in
Franeker (toen bekend om haar fonds met publikaties over de geschie79

Bantal polo*
's Nachts heb ik geen bantal polo meer,
zo groot als een vrouw om to omarmen,
voor een kind dat zich wil opwarmen
in een bed met veel koude en zeer.
Onafscheidelijke vriendinnen;
mijn kussens op deze twijfelaar
delen samen mijn angst ondeelbaar.
In mijn hoofd is een web vol. spinnen.
Vergeef mij mijn lieve kussens,
voor mijn ondankbaarheid en ontrouw;
introversies dragen in de ochtendauw
mijn hoofd van Groningen naar Breskens.
1k zoek mijn kamp regelmatig 's nachts
als koude en zeer mij bedreigen,
mijn verloren liefde doodzwijgen:
mijn bantal polo of iets zachts.

Otjep Rahantoknam

* een langwerpig cilindervormige kussen voor kinderen als knuffel bedoeld.
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denis van Nederlands-Indie) bleek zijn manuscript (overigens door een
ghostwriter geschreven) als niet gebaseerd op waarheden te hebben
opgevat, en ontkende tevens zijn status van verzetstrijder en spion in
dienst van de Australiers tijdens de Tweede Wereldoorlog, terwijl toch
zijn registratiegegevens in Den Haag waren op te vragen.
Abe Sahetapy las niet voor, maar had wel twee boeken geschreven
over de RMS als zijn minnestrijd en over zijn detentie als gevolg van
zijn deelname aan een van de gijzelingsacties in de zeventiger jaren.
Hij vond dat materiaal niet geschikt om daar uit voor te lezen, maar
wilde zijn gedichten wel op de poezie-avond voordragen.
Verder gaven zeven dichters acte de presence op de poezie-avond.
Die zeven dichters waren moeilijk te motiveren, met uitzondering van
Abe Sahetapy, Djodji Rinsampessy en ikzelf.
Tante Dika Manuhutu-Latupeirissa was op dat moment voor de organisatie niet bekend als pantun-schrijfster, terwijl zij onder de rook van
Groningen in Hoogezand (Foxhol) woonde.
Een ander persoon wilde pas optreden als ik het voorbeeld gaf.
Twee weken van te voren moest de bekende ds. S. Metiari om de
twee dagen er aan herinnerd worden dat hij in het literaire café in
Groningen verwacht werd. Uiteindelijk zong hij heel spontaan zijn
pantuns voor het publiek.
Een van de gijzelnemers van de lagere school in Bovensmilde (1977)
liet zijn gedichten door vrienden voordragen, omdat hij zelf de anonimiteit verkoos.
Een andere Molukker uit het midden van het land kwam enkele van
zijn Franstalige gedichten voordragen. Hij kwam voornamelijk omdat
wij beiden behoren tot een bepaalde familieclan en hij daarom vanwege
deze speciale clanrelatie mijn verzoek niet kon weigeren.
Na de literaire avonden in Groningen zijn drie van de tien schrijvers
en dichters van tijd tot tijd nog in de openbaarheid getreden.
Abe Sahetapy bracht in november 1985 nog zijn gedichtenbundel
Alnasah uit en verdween uit de publiciteit.
Oom Matta Mesach Matajane (de verzetstrijder op Seram in de
Tweede Wereldoorlog) die op de proza-avond uit zijn manuscript voorlas, heeft pas onlangs een uitgever voor zijn inmiddels bijgestelde manuscript gevonden.4
Julia da Lima is jaren later nog in de publiciteit gekomen bij de
presentatie van haar onderzoeksverslag over seksueel misbruik van
allochtone vrouwen. Maar op literair terrein is er geen nieuws over haar.
Na 1985 zijn er nog enkele andere bundels verschenen.
De Landelijke Aktiviteitengroep voor Molukse vrouwen heeft in januari 1986 een bundel met korte verhalen en gedichten van Molukse
vrouwen uitgebracht onder de titel: Mentjari djalan sendiri (Je eigen weg
zoeken).
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Een voor mij nog steeds anonieme, maar vermoedelijk eerste-generatie-Molukker liet zijn gedichten in juni 1988 gebundeld verschijnen
onder de titel: Nyanyian kincir angin (oftewel: liederen van de windmolens). Zijn identiteit is goed verborgen gebleven en nieuwe bundels
zijn daarna niet gekomen. Zijn pseudoniem is Wim Alifura.
In 1989 kwam, voor ons in het Noorden helemaal uit het niets, een
bundel met verhalen en gedichten van ene Robert Tuankotta uit onder
de titel Also spricht Tuankotta. U raadt het misschien al: de teksten zijn
doorvlochten met filosofisch getinte uitspraken.
Namen van andere dichters en dichteressen zijn inmiddels naar voren
gekomen. Verschillende dichters, van toen en nu, geven te kennen hun
gedichten ooit te willen uit geven, maar laten voorlopig andere prioriteiten voorgaan. Van de helft van de dichters van tien jaar geleden weet
ik dat zij nog steeds schrijven en voordragen.
Zou Martinus Nijhoff ook aan deze latere Molukkers gedacht hebben
met zijn regels: 'het leven is een vreemde reis / maar wellicht leert een
mensch wat onderweg'?

Otjep Rahantoknam studeerde Algemene Pedagogie aan de RU Groningen.
Thans schoolbegeleider te Groningen en medewerker Landelijk CoOrdinatie
Moluks Netwerk Onderwijs en Arbeidsmarkt (gedetacheerd bij het Landelijk
Steunpunt Edukatie Molukkers te Utrecht).
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Noten

1 'Tante' (evenals 'oom', 'oma' en 'opa') is hier een gebruikelijke aanspreektitel voor een eerste generatie vrouw (of man) binnen de Molukse gemeenschap.
2 Een van twee Molukse onderwijzers van de eerste generatie.
3 Een vooraanstaande Molukker van de Ullath-clan in Nederland.
4 Mijn oorlog tegen Japan, uitgegeven door het Moluks Historisch Museum to
Utrecht (1994).
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Een epos over de Molukken
Tussen admiraals en sultans van Y.B. Mangunwijaya
CARA ELLA BOUWMAN

De bekende Indonesische priester-schrijver en mensenrechtenactivist
Y.B. Mangunwijaya, geboren in Ambarawa op Java (1929), van wiens
werk als architect onlangs nog foto's waren to bewonderen in het Nederlands architectuurmuseum in Rotterdam, heeft in 1983 een historische
roman Ikan ikan hiu, ido, homa gepubliceerd die hij in het Nederlands
de titel Tussen admiraals en sultans meegaf. Een bijzonderheid van dit
boek is dat het zich helemaal afspeelt in de Molukken, voornamelijk
op de eilanden Halmahera, Ternate, Tidore en Banda. Daarom is een
bespreking van dit mooie boek in dit nummer van Indische Letteren,
gewijd aan de Molukken, zeker op zijn plaats.

Geschiedenis en fictie
De roman begint in 1594-1595, rondom de tijd dat Petrus Plancius in
de Nederlanden aan zijn wereldkaarten werkt en er een soort 'reisgids'
voor de tocht naar Indie verschijnt, namelijk Itinerario, voyage ofte schipvaert van Jan Huyghen van Linschoten naer Oost ofte Portugails Indien. Dit
boek bevat, zoals bekend, een zeer gedetailleerde beschrijving van de
toenmalige kennis over Indie, voornamelijk gebaseerd op Portugese
bronnen, aangevuld met eigen waarnemingen en die van anderen. De
kaarten van Plancius en de Itinerario zouden een belangrijke aanzet
geven tot de eerste tocht van de Hollanders met drie schepen naar de
Oost onder leiding van Cornelis de Houtman (2 april 1595 - 14 augustus
1597) en de tweede tocht (1598) met acht schepen onder leiding van
Jacob van Neck, die vier van zijn schepen onder leiding van Jacob van
Heemskerck en Wybrandt van Waerwijck ter verkenning naar de Molukken dirigeerde. De tocht van deze Wybrandt van Waerwijck, later
nog gevolgd door een tocht naar de Molukken door Jacob van Neck
zelf, wend door Mangunwijaya als historisch uitgangspunt gekozen
voor zijn roman.
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Opbouw van het werk
De roman bestaat uit vijf delen door jaartallen van elkaar onderscheiden,

die elk een bepaalde historische periode weergeven.
Deel I: periode 1594 4595.
Dit is het verhaal van de ondergang van Dowingo-Jo, een dorpje op
het eiland Halmahera aan de Kaobaai dat door zijn eigen dorpshoofd
Kiema-Dudu wordt verraden en uitgeleverd aan de toorn van het sultanaat Ternate. Aileen Loema-Dara, de tweede vrouw van het dorpshoofd,
en Oti, de vredelievende zoon van een scheepsbouwer, overleven de
ramp. Samen stichten zij een nieuw dorp Gamfela aan de Kaobaai.
Deel II: periode 1599-1607.
De handeling heeft zich verplaatst naar het eiland Ternate waar eerste
minister Jougugu Hidayat zich zorgen maakt over de politieke complicaties die de komst van de Hollanders voor het rijk Ternate met zich mee
kan brengen. Hij betreurt het dat de sultan van Ternate indertijd Dowingo-Jo, een dorp van scheepsbouwers, heeft laten verwoesten. Nu
heeft Ternate geen vakmensen voor de opbouw van een eigen vloot.
Na een langdurige vergadering van de rijksgroten van Ternate krijgt
admiraal Van Neck op 7 juni 1601 toestemming voor een aanval op
Portugese schepen die in de haven van nabuur en aartsvijand Tidore
voor anker liggen. Deze aanval eindigt aanvankelijk in een schitterende
overwinning voor de Hollanders. Maar de Portugezen nemen wraak en
twee jaar later wordt de sultan van Ternate als gevangene van de Portugezen weggevoerd naar Manilla.
Deel III: periode 1606-1609.
De handeling voert de lezer nu weer terug naar de Kaobaai van
Halmahera en schildert het leven, met al zijn lief en leed, van LoemaDara en de vredelievende Oti in het nieuw opgebouwde dorp Gamfela.
Ze maken een tocht naar het dorp Gura in de bergen om een echtgenoot
voor hun oudste dochter te zoeken. Op de terugweg vinden ze de beeldschone Tarate-Rorosai, die door de dorpsgemeenschap van Gura is uitgestoten wegens haar falen als doekoen. Ook zij wordt liefdevol in de
gemeenschap van Gamfela opgenomen.
Deel IV: periode 1608-1610.
De oude rijkshoofdstad Gamu-Lamo van Ternate is nu door de Spanjaarden bezet. Om een nieuwe vloot te bekostigen, verschijnen er weer
schepen uit Ternate in de Kaobaai om voor de kust van Gamfela naar
parels te vissen. Van de bevelhebber Prins Ali Juanga-Murari hoort
Oti dat zijn moeder de ramp van Jowingo-Jo heeft overleefd. Samen
met Tarate-Rorosai als bruid van Prins Ali, vertrekt hij naar Ternate en
woont de inhuldiging bij van de nieuwe sultan, Prins Modafar, een
slappe zoon van de afgezette sultan die door de Spanjaarden als vazal
op de troon van Ternate wordt geplaatst.
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Deel V: periode 1611-1621.
Op de thuisreis van Ternate naar Gamfela is Oti's schip door zeerovers
gekaapt, waarna hij als slaaf van Tuan Callenbacker op de Bandaeilanden terecht is gekomen. Na een bezoek van Prins Ali die bij de
'orang kaya' van Banda steun komt zoeken voor de politiek van Ternate,
reist Tarate-Rorosai op haar beurt naar de Banda-eilanden om Oti vrij
to kopen. Ze arriveert daar juist wanneer er een grote vloot onder Yapiri
Sokuna, of Jan Pieterszoon Coen, in aantocht is die de bewoners van
Banda komt straffen voor hun ontrouw aan de Compagnie. Nadat het
lot van zijn heer is beslecht, vluchten Oti en Tarate in een klein scheepje
van Banda weg en lijden schipbreuk bij een klein eiland waar Oti
verneemt dat Prins Ali in een zeegevecht tegen de VOC is gesneuveld.

Vertelsituatie
Het eigenlijke verhaal over de Tobelorezen van Kao en de intriges aan
het hof van Ternate wordt vaak ingeleid of afgesloten door een tweede
vertellaag, bestaande uit korte verslagen van interviews, uit liederen,
citaten en fragmenten uit boeken. Deze hebben met elkaar gemeen dat
ze een inleiding vormen tot of een commentaar geven op gebeurtenissen
uit het eigenlijke verhaal waarvan ze vaak ogenschijnlijk los staan. Zo
opent het boek met een actueel interview van een plaatselijk dorpshoofd
over de geschiedenis van het eiland Gerebongo, waarbij dit verhaal
van Gerebongo als prelude fungeert op het lot van Jowingo-Jo. De
historische gebeurtenissen uit het eigenlijke verhaal worden zo dus
voorbereid, aangevuld en versterkt door verhalen van gebeurtenissen
zoals die via de orale geschiedenis bij de mensen voortleven. Deze
tweede vertellaag wordt meestal ingeleid door middel van een vaste
introductie die als een soort refrein door het hele boek wordt herhaald
en die de lezer terloops spaarzame informatie verstrekt over de figuur
van de verteller. Hierbij wordt de indruk gewekt dat het gaat om een
objectief vertellerscollectief, een 'Onderzoeksteam Cultuurgeschiedenis
Noord-Molukken'. En daarmee wordt het boek gepresenteerd als een
wetenschappelijke studie van de 'Universiteit Soekarno-Hatta'. Pas op
de laatste bladzijden wordt de eigenlijke identiteit van de verteller
onthuld waardoor het verhaal een verrassende en een 'moderne' ontknoping krijgt die ik hier niet zal onthullen.

Brennen
Mangunwijaya heeft bij het schrijven van dit boek ruimschoots geput
uit authentiek historisch en antropologisch materiaal, zoals bijvoorbeeld de oorspronkelijke journalen van de tocht van Wybrandt van
Waerwijck naar Ternate, gepubliceerd in de studie van J. Keuning, De
tweede schipvaart. Hij ontleende hieraan onder andere de beschrijving
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van de aankomst van de Hollandse schepen voor Ternate en het verloop
van de eerste contacten met de sultan. Zo is er ook een lang citaat
opgenomen uit een brief van een Nederlander (!) als protest tegen de
executie van de 'orang kaya' van Banda, gepubliceerd in F.W. Stapel,
Geschiedenis van Nederlandsch-Indie en commentaar op dezelfde gebeurtenis, ontleend aan het artikel 'De verovering der Banda-eilanden' van
P.A. Leupe. 1 En de terechtstelling van de 'orang kaya' van Banda wordt
afgesloten door een brieffragment uit de al genoemde Itinerario van Jan
Huyghen van Linschoten waarbij deze zijn vriend Doctor Paludanus
twee 'Sonne voghelen' schenkt 'die vlieghen so men seyt jeghens die
Son aen ende houden haer altoos inde locht'. Door de plaatsing van
dit citaat op juist dat moment in het verhaal symboliseren deze 'sonne
voghelen' als het ware de zielen van de gestorvenen.
Evenzo vormde de antropologische studie van A. Hueting, De Tobelorezen in hun denken en doen, 2 de ondergrond voor de beschrijving van de
leefwijze en gewoonten van de 'orang Tobelo' van Halmahera. Hieraan
werden fragmenten van authentieke liederen ontleend. In de Indonesische uitgave werd een selectie van deze liederen in de oorspronkelijke
Tobelo-taal geplaatst naast een Indonesische vertaling van de schrijver.
Een opmerkelijk procede voor een auteur van Java. In de Nederlandse
editie bleven deze oorspronkelijke teksten, die het verhaal een grote
authenticiteit geven, naast de Nederlandse vertaling gehandhaafd. Zo
zingt Loema-Dara, de tweede vrouw van het dorpshoofd Kiema-Dudu
van Dowingo-Jo, wanneer zij een beetje weemoedig terug denkt aan
haar geboortedorp Gura bij het Linameer in de bergen, in zich zelf een
Tobelorees lied, waarvan ik de regels letterlijk bij Hueting kon terugvinden:
Ngori ne iko ma namo
to soro segala gamu
Segalagamu to nyohi
to tera jiko rimoi
Ngofa ici fara-fara
siotoma, siokona
To ma singongano nage?3
Hueting vertaalt deze regels als volgt:
Ik doe zoals de vogels
Ik vlieg naar alle plaatsen
Alle plaatsen tel ik.
Ik ga zitten in een bocht (inham)
Daar zijn allemaal kleine kinderen
Helaas, helaas
Aan wie zou ik mij toevertrouwen?
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Misschien is het aardig te vergelijken hoe deze regels door Mangunwijaya naar het Indonesisch werden overgezet:
Yang kulakukan mirip burung-burung.
Aku terbang ke segala tempat.
Segala tempat kubilang.
Aku duduk di teluk indah.
Di mana-mana anak-anak kecil
Ah sayanglah sayang,
Kepada siapa aku akan
meyerahkan diri?4
Waarna ik het in de Nederlandse vertaling als volgt heb weergegeven,
nog zonder van het bestaan van Huetings vertaling te weten:
Vrij vlieg ik rond als de vogels
Ik fladder van plek naar plek
En elke plek tel ik mee
Bij een prachtige baai strijk ik neer
waar kleine kinderen spelen.
Ach jammer, wat jammer,
Aan wie moet ik mij geven?5
Dit is een voorbeeld. Maar zo zijn in deze roman dankzij het baanbrekend werk van Hueting en de creatieve visie van Mangunwijaya talloze
prachtige oude teksten, liefdesliederen, beurtzangen gezongen tijdens
het varen, feest- en dansliederen, opnieuw tot leven gekomen.

De personen
Dit boek is in de eerste plaats een spannend verhaal, een historische
roman, soms haast een epos, over de Molukken en de Tobelorezen van
Halmahera. De personen in dit boek zijn niet bijzonder gecompliceerd.
Ze onderscheiden zich van elkaar door een of meet kenmerken. Vaak
zijn ze elkaars tegenpolen. Zo wordt Kiema-Dudu, het dorpshoofd van
Jowingo-Jo, in alles gedreven door zijn mateloze drang naar prestige
en eer. Zijn eerste vrouw Igobula, die door de vader van Kiema-Dudu
van een Chinese jonk is gekaapt, voelt zich geen mens maar een voorwerp. Zij wordt gedreven door allesverslindende wraakzucht. LoemaDara, de tweede vrouw van het dorpshoofd, afkomstig uit de bergen
is haar tegenpool en staat voor vruchtbaarheid en moederschap. De
onkreukbare Oti, zoon van een wijs scheepsbouwer, is in alles de tegenpool van het dorpshoofd van Dowingo-Jo. Hij wijst elke vorm van
geweld of en weigert de stamvader van een nieuw nest zeerovers te
worden. Evenzo vormt in Ternate de wijze, intelligente, behoedzame
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Omslag Nederlandse uitgave (1991).
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rijksbestuurder Jougugu Hidayat als politicus in alles de tegenpool van
de naleve, luchthartige Sultan Said Barkat, wiens politieke escapades
door Jougugu Hidayat met toenemende zorg worden gade geslagen.

Thema en actualiteit
Zoals de Nederlandse titel Tussen admiraals en sultans al enigszins aangeeft, speelt het verhaal zich of op drie niveaus: op het niveau van de
admiraals als afgezanten van Buitenlandse Mogendheden, op het niveau
van de sultans van Ternate en Tidore en op dat van de gewone mensen,
de eilandbewoners. Deze eilandbewoners blijken onverbeterlijke zeerovers te zijn, die geen ander doel hebben dan in de politieke chaos te
overleven. Maar ook de sultans roven en brandschatten ondanks de
vrome toespraken van hun geestelijk leider en hun verfijnde hofhouding. Bovendien proberen ze de admiraals, die nieuwe vreemdelingen
met hun idrijvende forten', 'als nuttig werktuig' in te schakelen bij hun
eigen oorlogszuchtige plannen. Vaak worden deze sultans daarom vergeleken met roofzuchtige tonijnvissen, die zichzelf allesverslindend
vinden, maar in feite zelf ook verslonden worden. Tonijnen die 'altijd
weer haaien binnen halen en daarmee hun eigen val in het viswater
uitzetten'. En met die 'haaien' die zij binnenhalen, worden dan natuurlijk de 'admiraals' bedoeld, de vertegenwoordigers van de handelscompagnieen uit het westen, afstarrimelingen van de Geuzen die ook al
zeerovers waren in de delta tussen de Rijn en de Schelde.
Als een rode draad loopt door het hele boek de vergelijking van de
mensenwereld met 'de grote wildernis' waarin 'de zwakke krepeert,
de sterke triomfeert, het vrouwtje buigt, het mannetje juicht', met de
wereld van de vissen in de grote Molukse zee, van spiering, tonijn en
haai, 'Ikan ikan hiu, ido, homa': die eten en zelf weer gegeten worden.
Die wet van de wildernis zit in onze genen en zal daarom elk ogenblik
weer de kop op steken.
Hoewel het hele verhaal op historische gebeurtenissen is gebaseerd,
zijn er vele aanknopingspunten met het heden. Zo doet bijvoorbeeld
de verschijning van de schepen van Ternate in de Kaobaai onwillekeurig denken aan de komst van een hoge regeringsdelegatie uit Jakarta,
terwijl de verwoesting van Banda doelbewust verwijst naar de bezetting
en inname van Oost-Timor door Indonesia.
Maar Tussen sultans en admiraals is meer dan een prachtig historisch
verhaal met talloze verwijzingen naar het heden. Het is ook het epos
van de oorspronkelijke eilandbevolking voor wie in de officiele geschiedschrijving weinig plaats is ingeruimd en daarmee wordt het soms
een pleidooi voor een eenvoudig leven: terug naar de natuur. En dan
is dit boek een onderzoek naar en een bezinning op het universeel
probleem van geweld en op het lot van de enkeling die zich hieraan
niet schuldig wil maken. Geweld dat altijd weer nieuw geweld oproept,
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niet alleen in de individuele menselijke relaties, maar ook op nationaal
en internationaal niveau. Helaas blijkt dat de structuren van geweld in
de zeventiende eeuw nog steeds een grote overeenkomst vertonen met
geweld zoals dat zich in de twintigste eeuw manifesteert. Dat stemt tot
nadenken.
Safi
Het ritmisch proza van Mangunwijaya wordt gekenmerkt door vaak
lange, golvende zinnen waarmee hij de lezer bewust tot denken probeert
te prikkelen. Het wordt verrassend afgewisseld en onderbroken door
de al eerder genoemde gedichten, brieven en documenten en door interviews in spreektaal met de ruwe eilandbewoners.
Natuur en landschap van de Molukken zijn alom aanwezig in de vele
schitterende natuurbeschrijvingen en worden versterkt door een grote
rijkdom aan beelden en metaforen ontleend aan de natuur en vooral
ook aan de zee en aan alles wat met de zee te maken heeft, zoals bijvoorbeeld:
'Een roer en peddels kunnen een prauw richting geven maar de wind
en de golven laten zich meestal niet sturen.'6
'Een prauw op het land wordt gezamenlijk gedragen en een prauw
in zee wordt gezamenlijk geroeid.'
. . wie de zeilen hijst, ook stormwind vangt
'Heeft ooit een havik de vleugels van een kaketoe geleend .

Zo wemelt het in dit epos over de Molukken van schitterende beelden
en fraaie vergelijkingen die ik hier niet verder zal opsommen. U kunt
ze beter zelf lezen. Want Tussen admiraals en sultans is een prachtig en

tijdloos boek dat de aandacht van de lezers van Indische Letteren zeker
waard is. Het is met zeer veel zorg als een muziekstuk gecomponeerd
en met behulp van al eerder bestaande fragmenten opgebouwd tot een
boeiend origineel werk met een eigen ritme en melodie, waarbij de
verhalende stem of en toe wordt afgewisseld door zingende poezie.

Cara Ella Bouwman, geboren 1939 in Amsterdam. Na haar studie Romaanse
Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (1967) woonde
en werkte zij van 1969-1979 in Salatiga, Midden-Java, aan de Universitas
Kristen Satya Wacana. Ze vertaalde een verhalenbundel Een parel in het rUstveld.
Verhalen uit Indonesia (1986), stelde een bundel verhalen en gediChten samen
uit China Een ores in de muur (1989), vertaalde vervolgens Guerrillafamilie van
Pramoedya Ananta Toer (1990) en Tussen admiraals en sultans van Y.B. Mangunwijaya (1991) en werkt nu aan de vertaling van een modern wajangverhaal
Durga Umaji, ook van Mangunwijaya.
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Noten

1 Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie dl 2 (1854)
384-430.
2 Hueting 1921, dl. 77, 217-357 en dl. 78, 137-340.
3 Hueting 1921, dl. 78, 330.
4 Mangunwijaya 1983, 31 en Mangunwijaya 1987, 34.
5 Mangunwijaya 1991, 365.
6 Mangunwijaya 1991, 36.
7 Mangunwijaya 1991, 15.
8 Mangunwijaya 1991, 79.
Literatuur

Colenbrander, H.T, Koloniale Geschiedenis (3 din.; 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1925-1926).
Keuning, J., De Tweede Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indie (5 dln.; 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1938-1951).
Hueting, A., 'De Tobeloreezen in hun denken en doen' in: Bijdragen tot de Taal-,
Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff,
1921) dl. 77, 217-357 en dl. 78, 137-340.
Mangunwijaya, Y.B., Ikan-ikan hiu, ido, homa (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).
Mangunwijaya, Y.B., Ikan ikan hiu, ido, homa (2e druk; Jakarta: Djambatan,
1987).
Mangunwijaya, Y.B., Tussen admiraals en sultans. Vert. door Cara Ella Bouwman
(Baarn/Den Haag: Ambo/Novib, 1991).
Stapel, F.W., Geschiedenis van Nederlandsch-Indie (Amsterdam: Meulenhoff, 1930).

93

Aankondigingen en mededelingen
Reisverslagen van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot
begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst
samengesteld door Ruud Lindeman, Yvonne Scherf en Rudolf Dekker.

Reisjournalen vormen een belangrijke historische bron. Ze werpen licht op de
contacten tussen onze cultuur en die van andere landen en werelddelen. Vanwege hun soms literaire karakter kunnen de teksten ook van belang zijn voor
literatuurhistorici. Tot voor kort bestond er geen overzicht van wat er aan
reisverslagen door Nederlanders is overgeleverd. Deze lijst van reisverslagen
voorziet in deze lacune wat betreft de periode tot het begin van de negentiende
eeuw. Het boek is een vervolg op de reeds gepubliceerde lijst van egodocumenten, die beschrijvingen van dagboeken, memoires, autobiografieen enz. bevat.
Er zijn bijna vijfhonderd beschrijvingen opgenomen van in manuscript overgeleverde reisverslagen uit de periode van circa 1500 tot 1814. Het boek is het
resultaat van een omvangrijk inventariserend onderzoek, waarbij alle Nederlandse archieven en bibliotheken werden betrokken. Bij elk reisverslag wordt
beknopte informatie gegeven over de auteur en de tekst, vervolgens wordt de
inhoud kort beschreven en wordt er verwezen naar verdere literatuur. Het boek
is in de eerste plaats bedoeld als een wegwijzer, maar de chronologische rangschikking maakt het ook mogelijk de ontwikkeling van het reizen en de schriftelijke neerslag daarvan in Nederland gedurende meer dan drie eeuwen te volgen.
Het boek is te bestellen door overmaking van f 35,00 (incl. verzendkosten)
op postbankrekening 612467 t.n.v. Stichting Egodocument, Westerhoutstraat
28, 2012 JS Haarlem, onder vermelding van 'reizen'.

Indonesia in wording. Foto's en films van Cas Oorthuys
en Charles Breijer, 1947-1953
Een documentaire van Joop de Jong, Rotterdam 1995 (duur: 50 min.)
Te zien tot 28 mei in de Mediatheek van het Museum voor Volkenkunde

In januari 1947 reisden de bevriende fotografen Cas Oorthuys en Charles Breijer
onafhankelijk van elkaar naar Indonesia. Nog maar twee jaar daarvoor hadden
zij, tijdens de hongerwinter, illegaal de gevolgen van de Duitse bezetting vastgelegd. De dekolonisatie van Indonesia stelde hen opnieuw voor het dilemma
welke positie zij moesten kiezen en voor wie zij werkten, voor de bezetter of
de bevrijder.
Oorthuys vertrok in opdracht van het persbureau ABC-Press en Uitgeverij
Contact om een beeld te geven '[. . .] van het Indonesische yolk, dat door de
merdeka-gedachte aangeraakt, streeft naar de verwezenlijking van een eigen
staatsvorm [. . .]'. Na twee maanden keerde hij terug en stelde het fotoboek
Een staat in wording samen, dat in juli 1947 werd gepubliceerd.
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Breijer kwam in dienst van het regeringsfilmbedrijf Multifilm Batavia en
maakte bioscoopjournaals in de serie 'Wordende Wereld', bestemd voor Indonesie. Zijn eerste grote opdracht was een hermontage van de film 'Linggadjati in
branding', die door landvoogd Van Mook to agressief bevonden werd. Dit
journaal moest immers een rechtvaardiging geven voor de 'Eerste Politionele
Actie' in juli 1947.
Precies in die tijd kwam Oorthuys' fotoboek uit, waarin hij een indringend
pleidooi voor een vreedzame oplossing hield. Die mogelijkheid was nu in een
klap achterhaald. Na twee weken lag het boek dan ook voor twee kwartjes bij
De Slegte. Het was Oorthuys' lievelingsboek.
'Soldaat overzee' was Breijers trots, een serie voorlichtingsfilms voor het
thuisfront, die zelfs in de Nederlandse bioscopen werd vertoond. Breijer filmde
tot 1953 in Indonesia, de laatste drie jaar in het gevolg van president Soekarno.
Naast zijn filmwerk fotografeerde hij in zijn vrije tijd en zonder (zelf)censuur.
Informatie over de documentaire van Joop de Jong: tel: 010-413 50 32.
Theater De Evenaar/Museum voor Volkenkunde, Willemskade 25, 3016 DM
Rotterdam. Telefoon 010-411 10 55

Jakarta 1947 (foto: Cas Oorthuys; Nederlands Fotoarchief Rotterdam).
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Uitnodiging
Op vrijdag 28 april 1995 organiseert de Werkgroep IndischNederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag.

Het programma is als volgt:
14.00 uur: Opening
14.10 uur: Reggie Baay: Perkara's in de Indische kunstkritiek (over Otto Knaap, Hans van de Wall en het
dilettantisme in Indie)
14.45 uur: Gabor Pusztai: Het Indische werk van Laszlo
Szekely
15.30 uur: Pauze
15.45 uur: Saskia van der Knaap: Indische jeugdliteratuur
over Japanse interneringskampen en de bersiap
± 16.30 uur: Slot

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

96

Indische

Letteren

Tijdschrift van de
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
Lidmaatschap van de Werkgroep
Het lidmaatschap van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
staat in principe open voor iedereen. De contributie bedraagt f 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
Losse nummers kunnen worden verkregen door vooraf f 12,50 of
f 17,50 (themanummer) vermeerderd met f 2,80 portokosten 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 het betreffende nummer. Het gevraagde nummer wordt u vervolgens zo spoedig mogelijk toegestuurd.

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

,. ,
\,ii.laige.:,,...-41
.....„ . ,. . . . . „_ , i•

rIndische
etteren

Tiende jaargang / nummer 2 / juni 1995

indische

Letteren

Tijdschrift van de
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
Onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde to Leiden

Redactie:

ISSN 0920-6949

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

Niets uit deze uitgave mag worden
gereproduceerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever

Redactiesecretariaat

Reggie Baay
Verdihof 36
2402 VC Alphen aan den Rijn

Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde
Ledenadministratie

Marian Fillie
Schuberthof 43
2402 GJ Alphen aan den Rijn

Inhoud
Redactioneel
Marijke Barend-van Haeften: 'Maar sal die moode evenwel niet
volgen'. Egodocumenten van vrouwen uit de VOC-tijd
Lenny Elkerbout: 'Veredelt kunst?'. De mening van Pieter
Brooshooft over kunst en literatuur
Frits Jaquet: Vier zusters. Roekimin, Kardinah, Kartinah en
Soematri na het overlijden van Kartini
Aankondigingen en mededelingen
Uitnodiging

97
99
111

125
142
144

Redactioneel

Dit jaar bestaat onze Werkgroep tien ja,,r, een feit dat aan ons jaarlijks
symposium een feestelijk karakter zal geven. Dat symposium zal worden gehouden op zaterdag 18 november 1995 en heeft als thema Oostwaarts; vier eeuwen reizen naar Indie. Nadere mededelingen volgen in het
septembernummer van Indische Letteren.
Eveneens in het volgende nummer zullen de resultaten worden gepubliceerd van de vorig jaar onder de lezers van Indische Letteren gehouden
enquete.
In deze aflevering zijn bijdragen opgenomen van Marijke Barend-van
Haeften betreffende egodocumenten van vrouwen uit de VOC-tijd, van
Lenny Elkerbout over Pieter Brooshoofts opvattingen over kunst en
literatuur en ten slotte van Frits Jaquet over Kartini en haar zusters.
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Portret van Adriana Maria Lammens, dochter van Mr. Pieter Willem Lammens
(Batavia 1640). Ze was het nichtje van Maria en Johanna Lammens, de auteurs
van het journaal-Lammers (1736). Het journaal werd tussen andere stukken
uit haar nalatenschap aangetroffen (foto F. Andre de La Porte).
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'Maar sal die monde evenwel niet
volgenf
Egodocumenten van vrouwen uit de VOC-tijdi
MARIJKE BAREND-VAN HAEFTEN

'Indien ons journael hier van tgeen aan de wal heb gesien wilde vullen,
kon ik er nog wel twee maal soo veel in setten als van de heele reijs
staet, maar papier en tijd soude mij ontbreeken.' Heel even doet dit
slot van een journaal dat in 1736 werd bijgehouden op een zeereis
vanuit de Republiek naar Batavia, denken aan de belofte die Arnout
van Overbeke aan het eind van zijn Geestige en vermaeckelicke reys-beschryvinge naer Oost-Indien doet. Van Overbeke beeindigt de beschrijving van
zijn reis die hem in 1668 naar Batavia voerde met de mededeling dat
hij over Batavia niets zal schrijven, omdat hij dat het volgend jaar wil
doen, wanneer hij de stad beter kent.
Het valt te betreuren dat de auteurs van het journaal hun schriften
hebben gesloten en dat Van Overbeke zijn belofte niet gestand heeft
gedaan. Of zijn de burleske schrijfsels van de Haagse advocaat over het
leven in Batavia wellicht verloren gegaan? Gelukkig hebben Van Overbeke's vrienden en bekenden, onder wie het verslag van zijn heenreis
aanvankelijk als brief circuleerde, het initiatief genomen de tekst in
1671 in druk te laten verschijnen. De auteur zelf verbleef toen nog in
de Oost. De inhoud van zijn brief is daarmee voor latere lezers behouden
gebleven.2
Dat er veel verloren is gegaan van de handgeschreven journalen en
brieven over de reis naar Indie en het leven in de kolonie ten tijde van
de Verenigde Oostindische Compagnie is echter wel zeker. Daarom is
het des te verheugdender dat het citaat uit bet begin van dit artikel
onder uw aandacht kan worden gebracht. De auteurs van het in manuscript overgeleverde achttiende-eeuwse journaal waaruit werd geciteerd, ondertekenen hun dagboek met 'Uw edele dienstwillige dienaressen' en in dat laatste schuilt het bijzondere van dit journaal. Het
werd namelijk geschreven door twee vrouwen, Maria Wilhelmina en
Johanna Susanna Lammens, en daarmee is het voorlopig het enig bekende journaal over een zeereis naar Batavia uit de tijd van de VOC
van de hand van vrouwelijke auteurs.3
We hebben toch al niet de beschikking over veel teksten van schrijf99

sters uit die tijd met een egodocumentair karakter. Van de ruim duizend
bibliografisch beschreven egodocumenten uit de zeventiende en achttiende eeuw in Nederland werd minder dan vijf procent geschreven
door een vrouw.4 Geschriften van vrouwen over Indie en de reizen
erheen of daarvandaan zijn uiterst dun gezaaid. Wat betreft aan boord
bijgehouden dagboeken was tot nu toe alleen het journaal bekend van
twee dochters van Hendrik Swellengrebel, een gewezen gouverneur
van de Kaap. Zij tekenden in 1751 de belevenissen op van hun reis
naar de Republiek vanuit de Kaapkolonie, waar ze waren geboren.
Helena en Johanna Swellengrebel waren toen ze aan hun zeiltocht
begonnen respectievelijk 20 en 17 jaar oud. A. Hallema heeft in de jaren
dertig als eerste op dit 'oudste meisjesscheepsjournaal uit den tijd der
zeilvaartuigen' gewezen en er een aantal fragmenten van uitgegeven.5
Maria en Johanna Lammens, alweer twee zusters, hielden in 1736
een dagboek bij tijdens hun reis vanuit Middelburg naar Batavia. Hun
journaal is niet alleen uniek omdat het vijftien jaar ouder is dan dat
van de meisjes Swellengrebel, het is ook beter geschreven. Niet voor
niets werd hierboven aan de reisbeschrijving van Arnout van Overbeke
gerefereerd. Heel soms doet de stijl van Maria en Johanna aan de burleske brief van Van Overbeke denken. Maar de spot van beide vrouwen
is milder en hun tekst is makkelijker toegankelijk dan de uit veel op
het eerste gezicht niet meteen duidelijke metaforen bestaande Geestige
en vermaeckelicke reys-beschryvinge naer Oost-Indien. Toch is bij nauwkeurige
lezing die tekst ook wel begrijpelijk en wordt bijvoorbeeld duidelijk
dat de mededeling dat de auteur zijn 'membrum virile' laat afsnijden,
slechts betekent dat hij zijn baard laat scheren en niet datgene waarvoor
de lezer bij eerste lezing wellicht vreesde.6
De zusters Lammens legden hun reisbelevenissen niet uitsluitend
voor zichzelf vast, een patroon dat in meer egodocumenten valt waar
te nemen. Vaak schreven de auteurs die teksten om hun belevenissen
voor het nageslacht vast te leggen. 7 Het publiek waar de beide vrouwen
zich tot richten bestaat uit vri enden, hetgeen blijkens de context vooral
opgevat moet worden als familie. Aan het eind van het journaal maken
ze hun bedoeling duidelijk. Ze verzoeken de lezer zich niet aan stijl en
spelling te storen en te bedenken dat het 'van twee onnoosele schepsels
alleen uijt grappen is opgestelt'. Daarna besluiten ze met de hoop uit
te spreken dat de vrienden hun tekst 'uijt genegenheijd sullen leesen'
en verzoeken ze degene die beloofd heeft het journaal op rijm te zetten
dat berijmde geschrift weer aan hen terug te sturen zodat ze het nog
eens over kunnen lezen. Het journaal moet bestemd zijn geweest om
in een kring van goede vrienden en familie te circuleren, net zoals dat
met de schrijfsels van Arnout van Overbeke vaak het geval is geweest.
Of er werkelijk een berijmde versie heeft bestaan, weten we niet. Tot
nu toe is daar niets van bekend en moeten we het doen met het afschrift
van het oorspronkelijk journaal dat wellicht in Batavia door een VOC100

klerk is vervaardigd. Berijmingen van egodocumenten kwamen overigens, hoewel hoogst zelden, inderdaad voor.
Maria Wilhelmina en Johanna Suzanna hadden volgens een resolutie
van de Heren Zeventien op 10 november 1735 toestemming gekregen
om als betalend passagier hun broer Pieter Willem Lammens te vergezellen naar Indie. Deze was daar benoemd tot buitengewoon Raad van
Justitie.8 De doop van de drie, leden van een vooraanstaande burgemeestersfamilie uit Axel in Zeeuws-Vlaanderen, werd aangetekend in,
de doopboeken van de hervormde gemeente Hontenisse bij Kloosterzande. Ze waren als de drie jongste kinderen respectievelijk in 1709,
1711 en 1713 geboren uit het huwelijk van Anthony Lammens en Maria
Magdalena Hulsius. 9 Drie weken na de geboorte van Johanna overleed
hun moeder. Hun vader was werkzaam als rentmeester in de prinselijke
domeinen van Hulsterambacht. Later vestigde de familie zich in Vlissingen.
Een beweegreden om in maart van het jaar 1736 met de paasvloot
naar Batavia uit te zeilen, vermelden beide zusters niet in hun journaal.
Uit de tekst wordt wel duidelijk dat de meisjes, 22 en 26 jaar oud, niet
van ganser harte hun reis hebben ondernomen en dat ze hoopten ooit
weer naar hun vaderland terug te keren. Wanneer ze voet aan de Kaap
zetten, beschrijven ze dat als volgt:
De voet aan land te setten was seer verquickelijk, dog gans niet
sonder ontroeringe, soo een vremd land te betreeden, daar bij
soo een menigte van swarte mensen te sien, die op strand al
rontom ons lichaam swierde, maar sijn evenwel niet als de
bediende want de inwoonders sijn alle blanken, den ommegang, kledinge en spijsen alle op sijn vaderlands. Maar doen
gingen wij meest bedenken, hoe ver daar van of waaren, tgeen
ons wel eens bedrukt malkanderen deed aansien, dog dit is
maar in passant, wij mogen ons daar niet inlaaten het is van
hooger soo beschikt.
Maria en Johanna zullen de intentie hebben gehad om voor broer Pieter
de huishouding te voeren, daarnaast zouden financiele redenen voor
de twee zusters en hun broer de voornaamste overweging kunnen zijn
geweest om naar Indie te reizen. De functie van buitengewoon Raad
van Justitie was lucratief en wellicht hoopten Maria en Johanna in
Indie een goed huwelijk te sluiten. Veel Europese vrouwen waren er
niet in de Oost vanwege de huwelijkspolitiek van de VOC, die slechts
aan familieleden van hoge dienaren toestond om naar de Oost te vertrekken. Nieuwkomers uit de Republiek waren dan ook gewilde huwelijkskandidates. Helemaal zeker van de motieven zijn we niet. Wel maken
verzuchtingen van de zusters ooit eens naar hun vrienden en bekenden
in het geliefde vaderland terug te willen keren, gecombineerd met de
wetenschap dat beiden vrij snel na hun aankomst - eind september
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1736 - in Batavia stierven, het lezen van hun persoonlijke aantekeningen soms wat schrijnend.
Maria Wilhelmina, de oudste van de twee, trouwde in mei 1737 te
Batavia met Johan Schreuder en stierf begin 1738 in het kraambed.
Haar zuster was vlak voor de bruiloft al overleden, 23 jaar oud en
ongehuwd. Met Pieter liep het beter af, maar ook zijn persoonlijke
geschiedenis laat zien dat aan het baren van kinderen in die tijd bijzonder, veel risico's waren verbonden. Zo stierf zijn eerste vrouw bij de
geboorte van hun eerste - doodgeboren - kind en Elisabeth Fortuyn,
zijn tweede echtgenote, overkwam hetzelfde in haar tweede kraambed
in 1742. Wel had zij haar man begin 1740 een dochter geschonken,
Adriana Maria genaamd.'°
Het leven in Indie met een jong kind moet Pieter Lammens zwaar
zijn gevallen, in 1745 besloot hij althans naar Zeeland terug te keren.
Of wilde hij zijn dochter een passende opvoeding in het vaderland
geven? Hoe het ook zij, in juli van het jaar 1746 kwamen vader Lammens
en zijn zesjarig dochtertje in de Republiek aan. Zij moeten het journaal
van Maria en Johanna hebben meegenomen. Adriana huwde later te
Utrecht met haar neef Adriaan Hendrick Eyck en uit dat huwelijk werd
een zoon geboren. Het unieke reisdagboek van de zusters Lammens
bevindt zich thans in het familiearchief van nakomelingen van Adriana
Maria Eyck, geboren Lammens. Van Adriana is een portret bewaard
gebleven, van de drie oorspronkelijke Oostindiegangers is geen beeltenis bekend. Indie bleef trekken, Pieter reisde er weer heen en overleed
in 1773 te Batavia."
De waarde van het journaal van de Zeeuwse zusters is niet alleen in
hun vlotte schrijfstijl gelegen. Ook de informatie over het leven aan
boord van een Oostindievaarder bekeken vanuit een achterdeks perspectief is uitermate waardevol. In geen andere tekst uit die tijd krijgen
we zo'n uitgebreide en nauwkeurige kijk op de dagelijkse belevenissen
van passagiers aan boord van een VOC-schip. De gedetailleerde, vrouwelijke en geestige beschrijving van huis-, tuin- en keukenzaken is
interessant voor onze kennis van het leven aan boord en de manier
waarop vrouwelijke passagiers uit de betere kringen hun dagen doorbrachten. In een persoonlijke en directe stijl en waarschijnlijk niet al
te zeer gehinderd door literaire conventies, verhalen Johanna en Maria
over hun bezigheden en al wat zich aan boord afspeelde en hun beider
aandacht wist te trekken. Misschien is hun dagboek daarom voor ons
nog zo aantrekkelijk om te lezen.
Natuurlijk komen, nadat de schrijfsters zich van de eerste ongemakken van zeeziekte wat hebben hersteld, al snel 'de brijsels' voor de dag,
zoals dat welopgevoede jongedames uit die tijd betaamt. Hun tweede
middag aan boord schrijven zij door te brengen met theedrinken, breien
en lezen. Ze hebben ook oog voor het uitzicht en bewonderen als onervaren reizigers de sneeuwwitte krijtbergen waarlangs zij varen. Geregeld
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verdrijven de zusters de tijd met naaien, bijna aan het eind van hun
refs noteren zij dat ze de laatste hand leggen aan een vest voor hun
broer 'daar meenig angstig steekje aan genaaijt is, tgeen als broer die
aan heeft nog wel eens tot een gedagtenisse van onse reijs sal strecken'.
De zusters zijn niet de enigen geweest die onderweg benauwde ogenblikken hebben gekend. De beschrijving van de vrouw van de kapitein
maakt dat duidelijk. Dat deze zich inderdaad met toestemming van de
Heren Zeventien als betalend passagier aan boord be yond, blijkt uit
een lijst van passagiers die in het VOC-archief wordt bewaard en waarin
haar naam wordt vermeld: Maria van der Straete. 12 Overigens was het
in die tijd uitzonderlijk dat de kapiteinsvrouw meereisde. Al na een
dag zeilen heeft ze spijt en wil ze met de loods mee terug naar Vlissingen,
spoedig daarna schreeuwt ze het bij onstuimig weer uit en wil ze naar
Plymouth gaan om Engelse cake te eten. Uit angst verlaat deze 'leggende
matroon', zoals de zusters haar noemen, nauwelijks haar bed. Daarin
horen de twee vrouwen haar soms een psalm zingen. Maar ook onderkoopman Jan Bergman liet zich niet onbetuigd. De meisjes horen hem
aan het begin van de zeiltocht onophoudelijk jammeren dat hij over de
fokkeschoot zal moeten, daarmee doelend op de plaats waar de doden
overboord worden gezet. Dat ontlokt de schrijfsters de volgende Catsiaans aandoende algemeen geldende waarheid in dichtvorm:
Want siet nu als men is in noot
Dan denkt men dikwils om de dood
Maar is men in vermaak
Dan is de doodt een ligte saak
Wanneer de vrouwen tot hun opluchting buiten bereik van de Barbarijse
zeerovers zijn gekomen, noteren ze dat men hun had wijs gemaakt, dat
ze in geval van strijd de kogels naar het kruitgat hadden moeten brengen. Deze opmerking zullen we, net als beide zusters, maar met een
korrel zout nemen. Vanuit mentaliteitshistorisch oogpunt lijkt de volgende passage interessant:
Des avonds wiert een malmok gevangen die op het schip quam
sitten, sijnde een heele groote bonte vogel met een Lange beck
hebben pooten als een eendvogel sijn seer boos, wij hadden
het vermaak deselve door een hont te sien dood bijten, tgeen
vrij niet sonder moeijte geschiede.
Relatief vrij veel aandacht besteden de auteurs aan de maaltijden aan
boord. Hun informatie daarover kan zeker als een aanvulling op de tot
nu toe bekende gegevens over het eten van passagiers en scheepsofficieren worden beschouwd. Datzelfde geldt in nog hogere mate voor het
hiervoor reeds gememoreerde journaal van de zusjes Helena en Johanna
Swellengrebel. Blijkens beide journalen waren de maaltijden aan boord
voor passagiers en hoge officieren een welkome vorm van verstrooiing.
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'Titelpagina' van het journaal dat Maria Wilhelmina en Johanna Susanna Lammens in 1736 bijhielden op hun reis van Middelburg naar Batavia (foto F. Andre
de La Porte).
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Vooral in het journaal-Swellengrebel treft ons de omvang, samenstelling en variatie van de maaltijden van de gouverneursdochters. 13 In dit
opzicht moesten de meisjes Lammens, van iets lagere sociale status,
met minder genoegen nemen. Als deze laatsten bij de Kaap zijn aangekomen, beschrijven ze hun behoefte aan verse groente en noteren zij
dat ze de bladeren van een grote kool rauw oppeuzelen.
Ook andere zaken worden in het journaal-Lammens tot in detail en
dikwijls kritisch beschreven, bijvoorbeeld hoe de 'seer geleerden en
op de timmerschool gegaene domine, een omschrijving voor de ziekentrooster, 's avonds op het dek een gebed uitspreekt in aanwezigheid
van een gemeente van wel 240 zielen. De zusters tekenen daarbij aan
dat ze aan land wel betere predikaties hebben gehoord in aanwezigheid
van minder mensen. De beschrijving van hun kerkgang aan de Kaap
mag opmerkelijk worden genoemd. Beide zusters kijken hun ogen uit
en zijn verbaasd over de grootse staat die wordt gevoerd:
want sijn alle heren en dames den een van den andere in kleeren
weijnig of niet verscheelende, alle met tabbaarts groote baleijne
rocken, de tabberts met silver beleijt al was het maar een stroo
breed, wij voegden ons met ons effene kleedinge daar ook bij
en wierden niet weg gesonden. Als wij korten tijd geseeten
hadden, wierden twee groote kerkdeuren geopent, daar wel
haast den edelen heer gouverneur met sijn edele dogter uijt de
koets met een menigte slaven en slavinnen met kipersollen in
de handen in de kerk traden twelk voor ons eenvoudige Zeeuwen met verwonderinge wiert aanschout. Wij souden daar haast
een groote foute hebben begaan met na ons gewoonte stil te
blijven sitten indien wij niet hadden gesien, dat al wie in de
kerk was, overend resen, tot dien heer in sijn bank sat.
Over de predikatie in de morgendienst van de heer Le Seur, toevallig
een aangetrouwde oom van de meisjes Swellengrebel, laten de zusters
Lammens zich goedkeurend uit; die was kort maar goed. Dat kunnen
ze echter niet opmerken over die van de heer Kok, voorganger in de
middagdienst, deze behaagde hen aanmerkelijk minder.
Aan boord hebben ze van de onderkoopman geen hoge pet op. Deze
wil maar al te graag doorgaan voor een gestudeerd persoon en de verrichtingen van de 'soogenaamden doctor' of 'scheeps lapdoos', zoals ze
de scheepschirurgijn betitelen, worden eveneens kritisch gevolgd, hoewel de zusters kennelijk genoeg vertrouwen in hem hebben om hun
broer en zichzelf door hem te laten aderlaten. Verschillende ziektes
waarmee zij en hun broer aan boord te maken krijgen worden beschreven, zoals de rodehond waar Maria van te lijden krijgt, compleet met
verklaringen voor het ontstaan ervan en de remedie die ertegen werd
aangewend.
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Over de diverse vormen van vermaak aan boord was al heel wat
bekend." Toch geven de auteurs, net als de meisjes Swellengrebel, op
dit punt soms interessante informatie. Maria en Johanna Lammens
beschrijven dat ze tijdens hun verblijf aan de Kaap met de dochters van
de twee hoogstgeplaatste dienaren aldaar een kaartje leggen en dat ze
tijdens een maaltijd bij vioolmuziek hun op reis zo stram geworden
ledematen strekken en dansen. Aan boord worden bij maanlicht spelletjes gespeeld en luisteren ze naar het musiceren van een groep Duitsers,
hetgeen ze als niet onaardig kwalificeren. Welke instrumenten worden
bespeeld vermelden de schrijfsters niet, veelal was dat de viool. Helena
en Johanna Swellengrebel treden op dit punt wel in detail. Ze schrijven
dat ze Lutherse liederen zingen en muziek maken op de fluit, anderen
in hun gezelschap spelen viool en de hofineester beroert zelfs een harp.
Wanneer de zusters Lammens de zogeheten Barrels passeren, een eilandengroep dicht bij de Portugese kust, wordt zoals gebruikelijk een
doopfeest gehouden. Opmerkelijk is de manier waarop een van hen
wordt ingezet als bottelier:
Met het mooije weertje hebben wij veelderleije klugten, des
avonds in de ligte maan, voornaementlijk wanneer op dek gaen
om sulks te sien. Om dan wat leeven daar in te brengen maakten
onse schipper al temets eens een nieuwe bottelier om soopjes
uijt te deelen, welk waardigh ampt ik gisteren avondt heb bedient en soo een hondert of ettelijk met dat aangenaam jenever
vat heb beschonken. Quamen alle een voor een voor mij om
haer rantsoen, maar t was waardigh om de differente en knoddige complimenten die sij maakten te sien en te hooren.
Titels van gespeelde kluchten of van boeken die aan boord werden
gelezen staan in reisverslagen meestal niet vermeld, ook niet in het
journaal-Lammens. Het is dan ook uitzonderlijk en voor de literatuurhistoricus een interessant gegeven dat Helena en Johanna Swellengrebel in hun dagboek noteerden dat door passagiers en officieren een
stuk van Vondel werd opgevoerd en dat ze regelmatig in de boeken
van Vondel lazen. De meisjes Swellengrebel hadden voorts tot taak
erop toe te zien dat hun jongere zusje Stansie zich oefende in het opzeggen van vragen uit de Heidelberger Catachismus en dat hun broertje
Ertman vlijtig zijn huiswerk maakte. De beschrijving van hun dagindeling is vrij eentonig. Een enkele keer treft ons een opmerkelijk detail
zoals het verjagen van kakkerlakken uit hun kledingkisten. Huishoudelijke taken hoefden de gouverneursdochters aan boord uiteraard niet
te verrichten, omdat ze, in tegenstelling tot de zusjes Lammens, de
beschikking hadden over een dienstmeisje.
Wanneer het schip waarop Maria en Johanna Lammens de overtocht
maken, in de wateren voor Batavia geraakt, beschrijven ze hoe de be106

manning van verscheidene Javaanse vaartuigjes hen van vers fruit voor-

ziet:
Sagen nu ook wij bij het ape land quamen, want hadden der
wel twee bij sig, kogten ook twee kleijne mooije voogeltjes,
met stompe bekjes als perkitjes maar konnen niet doen als rijst
eeten. Het vaartuijg was met een mast als ook een zeijl van Oost
Indische matten gevlogten voorsien, wort een bier maat genaamt, komen alle dagh aan boord. De schepsels die daar op
waeren scheenen voor ons ijsselijke gesigten, waren volgens
de land aard pik swart, moeder naakt, alleenig een paantje om
de middel dat half weeg de beenen komt,
En iets verderop in hun journaal vergelijken ze de geur die uit de mond
van deze pinang kauwende Javanen komt met de stank van een 'stinkend vervuijlt en nooijt schoon gemaakt secreet'.
Ook de Euraziatische vrouwelijke ingezetenen van Batavia worden
niet al te positief beschreven. Over deze dames en hun kledij merken
ze op:
sijn goet om een goot gat mede door te stooten, en ben nergens
beter bij te vergelijken als bij Lots huijsvrouw als in een sout
pilaar was verandert. Hebben niet aan het lijf als twee dunne
rocken, daar over een soo genaamde cabaaij sonder voeringe
die tot op de grond hangt en de mouwen rondt tot op de handen,
een sak neusdoek sonder vouw of plooij om den hals en tot de
grooste cieraedt met de bloote kop, waer op een groote dod pik
swart haer sit, op een swarte pin gedraaijt en een goude of
diamante of karette kam ijder na vermogen, voor die kondee
steekt, soo als dit kapsel genaamt wordt. [. . .1 Als sij gekleed
sijn, werd over die kondee een kleijn gekapt mutsie geset van
fatsoen na mij heugt soo als ik kreeg als een losse tabbert voor
de eerste maal droeg, welke moode hier soo is doorgebrooken
dat nog geen ander heb sien dragen als van barinnen, maar sal
die moode evenwel niet volgen, hoewel door de groote hette
men hier niet als gekapte mutsen op het hooft kan veelen.
De felheid van toon in deze negatieve beschrijving doet zeker niet onder
voor die van menige mannelijke auteur en past binnen de destijds
heersende denkbeelden. Een dergelijke identificerende manier van beschrijven en reageren op de plaatselijke mode is echter, uiteraard, uit-

zonderlijk.
Ik hoop te hebben aangetoond dat de twee besproken journalen
aandacht verdienen. Ze bieden soms meer, gedetailleerdere en ook andere gegevens dan in veel journalen van mannen voorkomen, dat hangt
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niet alleen samen met de functie die ze moesten vervullen. Beide teksten
zijn niet alleen voor historisch taalkundigen, literatuurhistorici of wetenschappers die in zeevaart-, cultuur- of vrouwengeschiedenis zijn
geinteresseerd van belang. Ook lezers die interesse koesteren voor de
vroegste vruchten van de Indische letteren zullen met plezier van de
inhoud van de dagboeken kennis nemen."

Marijke Barend-van Haeften werkt aan de Universiteit van Amsterdam bij de
vakgroep Historische Nederlandse Letterkunde. le publiceerde al eerder in
Indische Letteren over het werk van de VOC-chirurgijns Wouter Schouten en
Nicolaas de Graaff. In 1992 verscheen haar proefschrift Oost-lndie gespiegeld.
Momenteel werkt ze aan een tekstuitgave van twee achttiende-eeuwse journalen van VOC-reizen, geschreven door de zusters-Lammens en -Swellengrebel.
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Pieter Brooshooft op drieendertigjarige leeftijd to Soerabaja.
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'Veredelt kunst?'
De mening van Pieter Brooshooft over kunst en literatuur*
LENNY ELKERBOUT

Dit artikel gaat over Pieter Brooshoofts opvattingen over literatuur en
de wijze waarop deze een leidraad vormden voor een deel van zijn
eigen literaire werk.
Pieter Brooshooft, die leefde van 1845 tot 1921, is de wegbereider
geweest van de ethische politiek in Nederlands-Indie. Daarnaast is hij
bekend als iemand die, samen met zijn collega-journalist P.A. Daum,
in hoge mate bepalend is geweest voor het gezicht van de Indische
journalistiek van het laatste kwart van de negentiende eeuw. Over zijn
opvattingen over literatuur is echter nooit eerder jets geschreven. Toch
verdienen zij bijzondere aandacht. Niet alleen omdat deze opvattingen
het tijdvak markeren, waarin in Nederland de overgang van traditionele
literatuur naar wat wij noemen moderne literatuur plaatsgevonden
heeft, of omdat Brooshooft een boeiend literair criticus blijkt te zijn,
maar ook, en vooral, omdat voor hem literatuur zo'n grote rol heeft
gespeeld in zijn pogingen de maatschappij te hervormen.
Om Brooshoofts opvattingen over literatuur in de juiste context te
kunnen plaatsen, volgt eerst een korte biografie.

Leven en werk van Pieter Brooshooft)
Pieter Brooshooft wend geboren te Giessendam op 18 oktober 1845. Hij
volgde het gymnasium, deed op zijn negentiende eindexamen en ging
daarna rechten studeren in Leiden. Zijn studie duurde negen jaar, maar
toen hij afstudeerde deed hij dat wei 'cum laude'. De lange duur van
zijn studie was niet alleen te wijten aan een uitbundig studentenbestaan, maar ook aan het felt dat hij mederedacteur was van het Leidsch
Dagblad. Bovendien schreef hij proza en poezie voor studentenalmanakken.
Na zijn studie - in 1873 - ging hij in de journalistiek en werkte voor
het letterkundig blad Onze Tolk, het Nijmeegsch Nieuwsblad en het weekblad De Liberaal. Vier jaar later - in 1877 - vertrok Brooshooft naar Indie
om te gaan werken als hoofdredacteur van de Samarangsche Courant. In
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1880 nam hij de redactie van de Soerabaia-Courant op zich. Al in deze
periode viel hij op door de hoge kwaliteit van zijn journalistieke werk.
In 1884 repatrieerde hij om gezondheidsredenen. Vervolgens kreeg
Brooshooft eind 1886 het hoofdredacteurschap van het Semarangse dagblad De Locomotief aangeboden. Hij vertrok weer naar Indie en begon
aan wat de voornaamste fase in zijn carriere zou blijken to worden. In
deze periode ontwikkelde hij zich tot een uitstekend journalist en polemist, en het was onder zijn leiding dat De Locomotief in aanzien groeide.
Met een onderbreking van twee jaar bleef Brooshooft aan De Locomotief
verbonden tot 1904. In dat jaar keerde hij met zijn gezin voorgoed terug
naar Nederland. Daar bleef hij voor De Locomotief werken als mederedacteur. Hij hield de Indische lezers op de hoogte van het Nederlandse
nieuws. 2 Brooshooft overleed in 1921 op vijfenzeventigjarige leeftijd.
Het belang van Brooshoofts journalistieke werk is vooral gelegen in
zijn kritische besprekingen van het koloniaal-politieke beleid van Nederland, in een periode waarin in Indie geen vrijheid van drukpers
bestond. Het Drukpersreglement van 1856 had de Indische pers aan
knellende banden gelegd en justitie kon streng optreden tegen kranten
en journalisten die het gouvernement onwelgevallige artikelen publiceerden. 3 Het wekt dan ook verbazing dat Brooshooft, die vaak op zeer
scherpe wijze tekeer ging tegen de regering, nooit veroordeeld is geweest.

De ethische politiek
Wat vooral Brooshoofts hevige verontwaardiging opwekte, was de
'batig slot-politiek', die Nederland grote financiele voordelen opleverde: een politiek die gepaard ging met ernstige veronachtzaming van
de behoeften van Indie en die vooral ten koste ging van de inheemse bevolking.
Hij schreef talrijke artikelen waarin hij zich een voorstander toonde
van onder andere een volledige scheiding van de Indische en Nederlandse schatkisten4 en aandrong op infrastructurele voorzieningen zoals
de aanleg van wegen en spoorwegen, irrigatiewerken en kanalisering
van rivieren.5
Veel oog had Brooshooft voor het onrecht dat de inheemse bevolking
werd aangedaan. Gedurende zijn journalistieke loopbaan publiceerde
hij zeer veel artikelen en brochures waarin hij pleitte voor een rechtvaardiger houding van de Europeanen ten opzichte van de inheemsen. Hij
deed dit niet uit liefde voor hen. Brooshooft is altijd ver of blijven staan
van de inheemsen van wie hij zei dat ze een lage en bekrompen zedenleer hadden. Hij spande zich echter voor hen in vanuit zijn sterk ontwikkeld rechtsbesef. Hij vond namelijk dat de oorspronkelijke bewoners
van Indie als oudste rechthebbenden voor gingen. Omdat zij - en hieruit
blijkt zijn paternalistische houding - volgens hem een 'kinderachtig
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y olk' vormden, was het de taak van het koloniaal bestuur hen te leiden

en te beschermen.6
Brooshooft getroostte zich vele inspanningen voor Indie en het inheemse y olk, maar bijna alles wat hij ondernam, begon pas veel later
het gewenste effect te krijgen. Hierdoor raakte hij heel gedesillusioneerd. Toch is het Brooshooft die de wegbereider van de ethische politiek is geweest. Zijn inspanningen als publicist hebben de geesten
indirect toegankelijk en ontvankelijk gemaakt voor een rechtvaardiger
houding van de Europeaan ten opzichte van de inheemse bevolking.
Brooshooft besteedde in de kranten waarvoor hij achtereenvolgens
werkte veel aandacht aan kunst en literatuur. Hij schreef behalve recensies over optredens van amateurtoneel- en muziekgezelschappen ook
boekbesprekingen en verhandelingen over literatuur en kunst. In zijn
vrije tijd schreef hij bovendien zelf romans, toneelstukken en literaire
feuilletons. De laatste werden in afleveringen in zijn krant gepubliceerd.
Het literaire gehalte van zijn fictionele werk is niet erg hoog, maar het
opvallende eraan is, dat hij dit werk meer en meer ging gebruiken als
uitlaatklep voor zijn kritiek op het koloniaal-politieke beleid van Nederland. Op welke manier hij dit deed, zal verderop in dit artikel
behandeld worden.

Brooshoofts mening over literatuur
Zoals gezegd vindt in de periode van Brooshoofts leven en werk - het
laatste kwart van de negentiende eeuw - in Nederland de overgang
plaats van traditionele naar moderne literatuur. Brooshooft juichte die
verandering toe. De gevestigde auteurs en critici noemde hij een 'allerkleingeestige letterkundige kliek'7 en de letterkunde ging naar zijn
mening hoofdzakelijk 'mank aan sleur'. 8 Hij noemde het nieuwe leven
op letterkundig gebied - de oprichting van het tijdschrift De Nieuwe
Gids - een 'heugelijk teeken'. 9 Toch hield Brooshooft niet van het literaire werk van de Tachtigers, de jonge letterkundigen die De Nieuwe
Gids oprichtten. Hij uitte veel kritiek op hen in zijn boekbesprekingen.
Zo keerde hij zich bijvoorbeeld tegen hun, zijns inziens, onbegrijpelijke
stijl, die hij 'onwelluidend woordgekoppel"° en 'diepzinnigheids- en
taalmengelingsmystificatie m noemde. Het werk van de jonge schrijvers
vormde volgens hem
de letterkundige richting, die haar grootsten roem zoekt in bizarre, gewild onduidelijke, quasi diepzinnige vormen, en die

daarmee ook nog de waarheid in 't aangezicht slaat dat de taal
er is en blijft om onze gedachten helder te vertolken [. . .] .12
Ook stoorde hij zich aan de verwaande houding van de Tachtigers.
Brooshooft vond dat deze dichters heel erg van zichzelf vervuld waren
en dit egoisme begreep hij niet, want volgens hem was kunst idealiter
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bedoeld om een algemeen maatschappelijk doel te dienen en niet, zoals
de jonge schrijvers deden, zichzelf te verheerlijken. Volgens Brooshooft
is
dichtervergoding [. .] een der grove fouten van onzen tijd,
want de grootste dichter, in proza of poezie, behoorde te weten
dat het eenig onderscheid tusschen hem en zijn buurman Jansen
bestaat in betere ontwikkeling of ligging van een paar hersenmoleculen. Maar Jansen heeft weer een veel mooieren neus en
ruimere borstkas. Zij staan dus gelijk. [. . .] Dichters moesten
zich kennen als gewone menschen."
Een derde punt van kritiek van Brooshooft was de nadruk die de Tachtigers legden op het gemoedsleven van hun romanpersonages in het
algemeen en dat van henzelf in het bijzonder.
Toch was er wel een jonge schrijver die Brooshoofts goedkeuring
leek te kunnen krijgen: Henri Borel. In zijn wekelijkse rubriek 'Van
Dag tot Dag' in De Locomotiefbeveelt Brooshooft Borels boek Studien van
harte aan. In deze Studien poneert Borel dat de dichter voor alles een
goed mens moet zijn en dat goede literatuur gebaseerd is op het hoogste
menszijn. In dit verband noemt Borel eigenschappen zoals loyaliteit,
trouw, oprechtheid, eerlijkheid, zelfverloochening, bescheidenheid en
rechtvaardigheid. Brooshooft schrijft in zijn aanbeveling: `Ik ben het
volkomen met hem eens en dankbaar, hetgeen ook ik zoo innig denk,
met zijn talent, zijn "allerzekerste weten", te zien uitgesproken.' 14 Borels
opvattingen over literatuur appelleerden aan Brooshoofts rechtsbewustzijn en dit was een van de belangrijkste redenen waarom Brooshooft
zo met Borel ingenomen was.
Dat Brooshooft Borel bewonderde om zijn ideeen en niet om zijn
literaire werk blijkt wel uit een uitspraak die Brooshooft een jaar later
over Borel deed. Hierin noemt hij het werk van Borel 'akelig overvloeiende van sentimenteel-mystieke traanogende Borel-aandoenlijkheid'.15

Brooshooft over Indische schrijvers
Wat vond Brooshooft belangrijk aan literatuur en hoe moest volgens
hem literatuur eruitzien? Aan de hand van zijn uitlatingen over bepaalde Indische schrijvers en hun werk kan daar het volgende over
gezegd warden.
Humor en realisme waren voor Brooshooft twee belangrijke aspecten
van literatuur. In bijna al zijn besprekingen wordt hi erop de nadruk
gelegd. Juist vanwege de humor en het realisme in diens romans was
Brooshooft een groot bewonderaar van Maurits, het pseudoniem van
zijn collega-journalist Daum, over wie hij onder andere het volgende
zegt:
114

hoed of voor Maurits' talent. Hij is ontegenzeggelijk onze beste
Indische schrijver, onze slimste opmerker, onze meest humoristische teekenaar.16
Behalve om zijn humor is Daum befaamd om zijn vermogen de Indische
werkelijkheid op een herkenbare manier te beschrijven, een eigenschap
waaraan door Termorshuizen in zijn biografie over Daum veel aandacht
is gegeven. 17 Dat Brooshooft het niet kon goedkeuren dat er in romans
een voorstelling van zaken gegeven werd die volgens hem bezijden de
waarheid was, blijkt onder meer uit zijn bespreking van Daums roman
`Ups' en 'Downs' in het Indische leven. Hij uit zijn grote waardering voor
dit boek, maar verwijt Daum tegelijkertijd, dat hij
weer zoo ongezouten gebruik maakt van de 'truc' om getrouwde
Indische vrouwen zich sexueel te laten misdragen. Niet dat het
mij choqueert [.. .] maar het is zoo niet. [. . .] Het boek wint er
niet door, want het is geen greep in het voile (di. gewone)
leven.18
Om dezelfde reden kon Brooshooft Daums roman Aboe Bakar niet erg
apprecieren. Hij noemt deze roman een onnatuurlijke geschiedenis,
waarin van de Indische samenleving een verkeerd beeld geschetst
wordt.19
Wat betreft het realisme in de literatuur was Brooshooft - net als
Daum - beinvloed geraakt door de Franse schrijver Zola. Zola was degene die met zijn naturalistische literatuuropvatting een belangrijke
aanzet heeft gegeven tot de verschuiving van traditionele naar moderne
literatuur. Naturalisme is een stroming die uitgaat van een wetenschappelijke tendens: de werkelijkheid dient op een wetenschappelijke manier beschreven te worden. Zola noemde zijn romans bijvoorbeeld 'fysiologische studies' of 'wetenschappelijke analyses'. Hij kende veel
belang toe aan de invloed van erfelijkheid, opvoeding en milieu op de
mens en dus op het romanpersonage. Naar Brooshoofts smaak was Zola
in zijn drang de werkelijkheid te beschrijven veel te ver doorgeschoten.
Daarom noemt hij de Fransman op een gegeven moment een 'vuilschrijver'2° en vindt hij dat Zola
onder de leus van slechts werkelijkheid te schilderen, evenzeer
verdichting gaf als de oude romantische school, thans echter
niet meer om bij den lezer edele gevoelens te kweken, maar
om te werken op zijn ziekelijke nieuwsgierigheid.2'
Behalve Daum en Zola wordt ook Couperus door Brooshooft om zijn
waarheidsgehalte aangevallen, en wel om het gebrek aan realiteit in
zijn roman De Stille Kracht. Hij zegt hierover het volgende:
'Et to Brute!' mag de Kunst na 'Stille Kracht' Couperus toeroepen. Ook hij vermoordt zijn Caesar, zijn weldoener, zijn KUNST,
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Pieter Brooshooft op zevenenvijftigjarige leeftijd to Semarang.
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met de dolken der banaliteit, der wulpsche residents-vrouwen,
der perverse residents-dochters, der krompratende nonna's, en
wat er verder over Indie nog op den ouden rommelzolder is te
vinden.
Ik laat me niet afschepen met het machtwoord: er zijn er toch
zoo. Er waren ook Traupmans en Leidsche giftmengsters, maar
welke artist, man van zijn tijd, die een brok leven wil geven,
zal een draak gaan schrijven over zevendubbele moorden of
vergiftigde busmenschen? [. . .]
Welk een epidemie is er toch uitgebroken ook onder onze beste
schrijvers? Kunnen zij het niet meer doen zonder te werken op
de seksueele driften hunner lezers en lezeressen? Geen ander
motief kan hen drijven tot het fantaseeren van zulke onwerkelijke voorstellingen. Geen moderne kunst-methode geeft daartoe het voorschrift. Niet de eisch - noem hem naturalisme, realisme of hoe ge wilt - om brokken werkelijkheid te geven, want
de werkelijkheid is juist niet zoo. [. . .]
Geen andere oplossing van het verschijnsel dezer seksueele
fantasieen in het overigens zoo reeele boek is mogelijk, dan dat
ook Couperus, zooals Zola het helaas zoo herhaaldelijk deed,
ter speculatie op de hartstochten zijner lezers elementen in zijne
Kunst brengt, die daarin volgens de wetten dier Kunst niet
alleen niet t'huis behooren, maar tegen hetgeen haar juist typisch kenmerkt - brokken waarachtig leven te geven in den
aan het eigen Ik uitvloeienden vorm - vierkant indruischen,
dus die Kunst vermoorden ter wille van onedele bijbedoelingen. En het is zoo jammer! Want Stifle Kracht is overigens eenig
mooi. In de kleuren van het delicate Couperus-sentiment worden ons hier schilderijtjes van Indische werkelijkheid gegeven,
welker origineelen velen onzer wel hadden gezien, maar nooit
zoo intens aangrijpend of fijn gepenseeld als door dezen schilder
met de pen.22
Ondanks zijn kritiek vond Brooshooft Couperus dus een groot schrijver.
Ook Multatuli was volgens Brooshooft een groot auteur:
Het overdrevene, soms opgeschroefde dat in sommige van Multatuli's denkbeelden mag gelegen zijn, en dat wellicht een pas
lezend jong mensch tot onlogische gevolgtrekkingen of manie
van poseeren zou kunnen meeslepen, zinkt geheel weg in den
oceaan van schoone, gezonde uitingen, bij uitnemendheid geschikt om bij het jonge geslacht die edelmoedige geestdrift voor
het schoone en rechtschapene op te wekken, die het eigenaardig
sieraad van deze levensperiode moet uitmaken, in de hoop dat
zij later tegen de wrijving met het ploertendom den strijd om
het bestaan zal kunnen volhouden. Indien wij kinderen hadden,
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wij zouden hun dan ook de werken van Multatuli in handen
geven, zoo spoedig als zij ze begrijpen konden.23
Uit deze laatste woorden wordt duidelijk dat Brooshooft in feite literatuur zag als een middel tot verheffing, dat literatuur volgens hem invloed kon uitoefenen op de karaktervorming van bijvoorbeeld jonge
mensen. Dit wordt bevestigd in het volgende citaat:

Bekwame schrijvers kunnen de wereld hervormen. Hunne denkbeelden planten zich onzichtbaar voort, pakken zich ten slotte
saam tot eene onweerstaanbare kracht, die hare uiting zoekt in
daden.24
Brooshooft was, met andere woorden, van mening dat kunst idealiter
een veredelende werking kon, of zelfs moest hebben. Een interessante
polemiele over de al dan niet veredelende werking van kunst, voerde
hij in De Lotomotief in mei/juni 1900. Brooshooft schreef in een artikel
dat kunst niet veredelen, kan, omdat kunstenaars en critici heel veel
eigenliefde bezitten en heel kleingeestig zijn. 25 Iemand die zich Paleto
noemde, reageerde hierop met een ingezonden stuk. Dit stuk nam
Brooshooft op in zijn hoofdartikel 'Veredelt Kunst?'. 26 Paleto redeneerde
als volgt: kunst is onaantastbaar rein, hoog en edel, en daarom veredelend. Brooshoofts repliek luidt: 'Neen, Paleto, kunst veredelt NIET! Wat
edel is veredelt daarom nog niet.' Wanneer Brooshooft naar het gedrag
en het leven van een aantal grote kunstenaars kijkt, dan ziet hij
wel verre van veredeling door kunst, veeleer een intense ontwikkeling van al de moreele gebreken die moeten voortvloeien
uit het - den kunstenaar onmisbare - vervuld zijn met zijn eigen
Ik. Groote prikkelbaarheid, zelfoverschatting, zelfvergoding,
geringschatting van anderen, afgunst, nijd, kuiperij, hebzucht,
kleingeestigheid, inwilliging van eigen luimen, zotheden,
hartstochten, bestialiteiten zelfs, een chronisch lijden aan Ikzucht, soms in zijn laagste uitingen, afgewisseld door acute
verschijnselen van edelmoedigheid of dweperij - ziedaar de
levensuitingen die men [.. 1 vindt bij de groote meerderheid
der kunstenaars.
Brooshooft meent zich enigszins te moeten verontschuldigen na deze
tirade:
Men denke niet dat ik daarmee eenige beschuldiging tegen
deze groote mannen bedoel. Ik hoor heerlijke stemmen in mijn
binnenste bij iederen noot van Beethoven, en zou niet gaarne
verdacht worden van een zweem van geringschatting voor de
heroen der kunst. De waarheid is echter, dat zij menschen zijn
als wij, en wij alien te zamen vaten vol kleinzieligheid.
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Kunst veredelde de kunstenaars dus niet, en zou dat eigenlijk wel
moeten doen. Maar idealiter diende kunst in ieder geval wel een gunstige invloed uit te oefenen op de genieter ervan. Dit probleem heeft
Brooshooft gedurende zijn loopbaan enorm beziggehouden. Hij heeft
in het nadenken over deze kwestie een ontwikkeling doorgemaakt en
in deze ontwikkeling zichzelf weleens tegengesproken. Zijn conclusie
uit bovengenoemde polemiek luidt als volgt:
Men krijgt dus Kunst die veredelt en Kunst die niet veredelt.
. .1 Deze laatste veredelt niet, maar verzinnelijkt. De overige
Kunst [hiermee bedoelde hij de eerstgenoemde soort kunst, LE]
veredelt (evenals andere maatschappelijk nuttige arbeid) de
enkele menschen, bij wie de door haar gemaakte indruk diep
genoeg is om duurzaam hunne zedelijkheid te doen zegevieren
over hunne zinnelijkheid.27
Dat Brooshooft een voorkeur had voor kunst die in dienst stond van
een hoger doel, neemt niet weg dat hij ook van kunst of literatuur hield,
die Been bepaalde boodschap had. Hij had bijvoorbeeld, zoals gezegd,
grote bewondering voor het literaire werk van Daum, terwiji diens
werk toch zeker niet veredelend genoemd kan worden.

Het fictionele werk van Brooshooft
Na het voorgaande is het vanzelfsprekend niet verwonderlijk vast te
stellen, dat Brooshooft zelf met veel van zijn eigen fictief werk een
hoger doel nastreefde. Dat doel was verandering van het door Nederland
gevoerde koloniaal-politieke beleid en verbetering van de maatschappelijke positie van de inheemse bevolking.
In het algemeen kan van Brooshoofts fictionele werk gezegd worden,
dat het eenvoudig en rechtlijnig is. Een aantal romans en toneelstukken
zijn echte romantische draakjes die - merkwaardig genoeg - vallen binnen de literaire stroming waarvan Brooshooft nu juist zo blij was dat
ze aan de kant geschoven werd. Hoe dit mogelijk was, kan in het korte
bestek van dit artikel niet uitgelegd worden. Het gaat hier vooral om
enkele voorbeelden van de wijze waarop Brooshooft zijn eigen literaire
werk in dienst stelde van het zojuist genoemde hogere doel.
Van februari tot juli 1881 verscheen in de Soerabaia-Courant als feuilleton Het diktaat van Mr. Pebe (Professor in het Indisch staatsrecht aan de universiteit van Batavia). Dit 'diktaat' is een felle aanklacht tegen het felt dat de
Europese inwoners van Nederlands-Indie uitgesloten waren van politieke medezeggenschap en dat de Indische en de Nederlandse schatkisten niet gescheiden waren. De venijnige kritiek werd vaak geestig
gebracht. Over het 'recht' van de Europeanen in de kolonie laat Brooshooft Mr. Pebe zeggen: 'De burger van N.O. Indie heeft het recht om
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alles te vragen en te doen wat hem noodig lijkt, hetgeen hem door het

Gouvernement geweigerd of verboden wordt.'28
Uit 1894 stamt de Molukkenreis in vogelvlucht. 29 Het is meer een reisbeschrijving dan een literair verhaal, maar het verdient hier de aandacht,
omdat naast beschrijvingen van het Indische landschap en informatie
over de inheemse bevolking, door Brooshooft kritiek geuit wordt op
de batig slot-politiek van de Nederlanders.
In 1903 verscheen het feuilleton Van Putten in Bantam, 3° waarin Brooshooft zich met name keerde tegen het hypocriete beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van de zogenoemde 'heerendiensten' en de
belastingpolitiek. In dit feuilleton pleitte hij ook voor verbetering en
stimulering van de inheemse landbouw, oprichting van gouvernementskredietbanken, verbetering van het onderwijs aan inheemsen en
voor staatscontrole op Europese particuliere ondernemers.
Een bijzondere vermelding verdient De Indische Polichinel. Geillustreerd
Humoristisch Weekblad. 31 Het is een satirisch blad dat Brooshooft in 1879
oprichtte. Hij was degene die onder de naam Polichinel dit tijdschrift
volschreef. In dit blad worden zowel het koloniaal-politieke beleid van
Nederland als de Indische samenleving over de hekel gehaald. De bespottingen vinden een hoogtepunt in het uiterst satirische feuilleton
God nommer satoe dat later in boekvorm is uitgegeven onder de titel
Gedenkt te sterven! .32
Gedenkt te sterven! speelt zich af in het fictieve 'Snertavia' ten tijde van

een ernstige cholera-epidemie en begint met de spottende woorden:
'De Indische Maatschappij verkeert in Naar gewonen doen. Zij is kwaadsprekend en vervelend.' 33 Dan sterven er een paar inheemsen aan de
cholera. Dat zegt nog niets volgens de Europeanen, want, zo zeggen zij:
'die menschen sterven dagelijks.' 34 De Europese gemeenschap blijft de
situatie bagatelliseren totdat de eerste blanke overlijdt. Dan breekt er
paniek uit. De epidemie grijpt als een razende om zich heen en de
Snertavianen hebben plotseling andere zaken dan geld en lasterpraatjes
om zich druk over te maken. De samenleving is totaal ontwricht. Men
is in een klap alle inbeelding, hypocrisie, baatzucht, dwaasheid en
slechtheid kwijt, en is gereduceerd tot wat men werkelijk is: een nietig
mens met grote angst voor de gemeenschappelijke vijand, de cholera.
Men begint zich af te vragen of er dan helemaal niets tegen de epidemie
te doen is. Daar is inderdaad niets tegen te doen, want daar is geld
voor nodig en het geld uit Indie is in de Nederlandse schatkist verdwenen:
Ach, het goud dat noodig is om den dood uit Snertavia te verjagen, verhuisde, onder den naam van batig slot, sedert vele jaren
naar een yolk, dat de weelde der moderne beschaving wilde
genieten zonder ze te betalen. Voor iederen roover ginds ligt
hier een beroofde in den laatsten doodstrijd. En het was
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de stervende, niet de genietende, die het goud ontwoekerde
aan den grond, den grond zijner vaderen, in het zweet zijns aanschijns.35
Dan verdwijnt de cholera en de overlevenden uit de blanke Snertaviaanse samenleving hebben hieruit geen les geleerd:
Maar de les, die hij [de cholera, LE] voor de menschheid had
bestemd, is, evenals zoovele andere, verloren gegaan. Verdwaasde vrouwen, hoovaardige baronnen, karrikaturen van
bloedveredeling, opgeblazen hanzen, geldploerten, lafhartige
god-vervloekers, zwakke of dierlijke vernielers eener onschatbare gezondheid, schijnheilige schurken, grootsprakige bloodaards, kleinzielige geloofshansworsten, baatzuchtige filantropen, aanmatigende plichtverzakers, slechte ambtenaren,
gewetenlooze kooplieden, dwaasheid, slechtheid, inbeelding
in den ruimsten zin des woords - dat alles blijft in het bloedig
spoor van de Cholera achter, zooals het eertijds was en zooals
het immer wezen zal!3°
Het is niet bekend hoe de Europese samenleving in Indie op dit feuilleton gereageerd heeft. In het jaar waarin het verscheen - 1882 - hield
De Indische Polichinel op te bestaan. Het is waarschijnlijk dat, aangezien
God nommer satoe anoniem gepubliceerd was, de verontwaardiging van
het publiek over dit verhaal zich niet op de auteur ervan, maar op het
tijdschrift zelf richtte. En aangezien de redactie van het blad niet van
plan was zich te matigen in haar uitspraken over de gemeenschap
waarin haar lezers zich bevonden, zullen veel lezers zich waarschijnlijk
van het blad hebben afgekeerd. In een artikel uit 1986 over De Indische
Polichinel is Termorshuizen uitgebreid op deze kwestie ingegaan.37
Ten slotte is er het toneelstuk Arm Java, dat Brooshooft in 1906 - dus
na zijn repatriering - heeft geschreven. Het stuk is een hartstochtelijk
pleidooi voor de ethische politiek. Aanvankelijk zou het stuk door een
professioneel toneelgezelschap opgevoerd worden, maar op het laatste
moment zag de regisseur daar vanwege de inhoud van af. Daarna heeft
Brooshooft er niets meer mee gedaan en is het slechts als handschrift
bewaard gebleven. Reggie Baay heeft het stuk aan de vergetelheid
ontrukt door het handschrift uit te typen. Ook heeft hij er een uitgebreide analyse van gegeven in zijn doctoraalscriptie. 38 Als literair kunstwerk is het toneelstuk weinig geslaagd, maar het heeft een grote historische en sociologische waarde vanwege de vele verwijzingen naar de
actualiteit van de toenmalige koloniaal-politieke realiteit.39
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Tot slot
Brooshooft was een bevlogen journalist met een sterk ontwikkeld
rechtsbesef. Hij heeft zich gedurende zijn journalistieke loopbaan voortdurend ingespannen om een groot aantal onrechtvaardigheden die hij
in de kolonie signaleerde te bestrijden. Hij heeft om zijn doel te bereiken
niet alleen gebruikgemaakt van zijn journalistieke talenten, maar ook
van fictioneel werk, omdat hij van mening was dat met kunst, en in
dit geval literatuur, hogere idealen verwezenlijkt konden worden.
Hoewel Brooshooft in zijn tijd als literator bekendheid en soms zelfs
faam genoot, words na het lezen van enkele van zijn romans en toneelstukken duidelijk, dat daarin zijn talent niet lag. Het zijn, zoals gezegd,
romantische draken en de humor die Brooshooft gebruikt is bepaald
melig. Heel anders is het wanneer Brooshooft gebruikmaakte van de
karikatuur of de satire. Dan voerde hij een uiterst vlotte, humoristische
en venijnige pen. Gedenkt te sterven! en De Indische Polichinel vormen daarvan de overtuigende bewijzen. Zodra Brooshooft ging spotten, dan steeg
hij boven zijn matige letterkundige talent uit. Brooshoofts specifieke
gave voor de satire sloot aan bij zijn journalistieke talent. Wanneer hij
zich boos maakte over een koloniaal-politieke of sociale kwestie, dan
schreef hij heel goed. Zo goed, dat dit werk ook vandaag de dag nog
voortreffelijk leesbaar is. De journalistiek en de satire gebruikte hij
naast de literatuur voor hetzelfde doel: de fouten van de maatschappij
aan het licht brengen. In zijn strijd om die maatschappij te verbeteren
waren dit zijn wapens bij uitstek.

Lenny Elkerbout (1958) is neerlandica en studeerde in 1994 aan de RU Leiden
of op een onderzoek naar de literaire opvattingen van Pieter Brooshooft. Zij is
werkzaam in de zakelijke dienstverlening.
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* Dit artikel is een bewerkte versie van een lezing gehouden voor de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde op zaterdag 21 januari 1995 te Leiden.
1 De biografische gegevens komen uit het afscheidsartikel van G. Stoll, gepubliceerd in De Locomotief van 2-1-1904.
2 Locher-Scholten, 47.
3 Termorshuizen 1988, 83 en Hoogerwerf, 36.
4 Baay 1984, 37.
5 Locher-Scholten, 17-18.
6 Idem, 35-36.
7 Soerabaia-Courant 29-6-1880, hoofdartikel.
8 Soerabaia-Courant 16-10-1885, rubriek 'Zig-Zag'.
9 Idem.
10 De Locomotief 13-1-1893, hoofdartikel.
11 De Locomotief 13-9-1893, rubriek 'Semarang'.
12 De Locomotief 25-3-1899, rubriek 'Van Dag tot Dag'.
13 De Locomotief 17-12-1892, rubriek 'Zaken van de Dag', hoofdartikel.
14 De Locomotief 31-12-1898, rubriek 'Van Dag tot Dag'.
15 De Locomotief 6-10-1900.
16 De Locomotief 9-9-1893, rubriek 'Semarang'. Hier bespreekt Brooshooft
Daums roman 'Nummer Elf'.
17 Termorshuizen 1988.
18 De Locomotief 13-1-1893, hoofdartikel.
19 De Locomotief 12-7-1894.
20 Soerabaia-Courant 28-6-1882, hoofdartikel.
21 De Locomotief 29-9-1887, hoofdartikel.
22 De Locomotief 13-10-1900, rubriek 'Van Dag tot Dag'.
23 Samarangsche Courant 17-7-1878, rubriek 'Samarang'.
24 Soerabaia-Courant 28-6-1882, hoofdartikel.
25 De Locomotief 28 - 5 - 1900.
26 De Locomotief 8-6-1900, hoofdartikel.
27 De Locomotief 25-6-1900.
28 Soerabaia-Courant, aflevering 6 van het feuilleton. Geciteerd bij Baay 1984,
86.
29 Feuilleton in De Locomotief van juli tot en met oktober 1894.
30 Feuilleton in De Locomotief van februari tot en met april 1903.
31 Dit tijdschrift verscheen van 1879 tot 1882. Polichinel is een figuur uit het
Italiaanse volkstoneel, een hansworst, een janklaassen (zie Van Dale).
32 Namelijk in 1884 bij een Utrechtse uitgever onder de volledige titel Gedenkt
te sterven! Tafereel uit den Indischen Cholera-tijd. Brooshooft wordt als auteur
vermeld.
33 Gedenkt te sterven!, 9.
34 Idem, 13.
35 Idem, 48.
36 Idem, 59.
37 Termorshuizen 1986, 132-155.
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38 Baay 1984.
39 Uitgebreide beschrijvingen en analyses van genoemde feuilletons en het
toneelstuk Arm Java zijn te vinden in de artikelen uit 1986 en 1988 van
Reggie Baay.
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Vier zusters
Roekmini, Kardinah, Kartinah en Soematri
na het overlijden van Kartini
FRITS JAQUET

Op 11 augustus 1986 kwam ik (op de fiets) aan op het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde met een tamelijk zwaar
kistje. Dat kistje bevatte brieven van Kartini, zoals de schenker J.H.
Abendanon jr. (kleinzoon van sr., toen ook al 80 jaar) me verteld had.
Na veel wikken en wegen had de familie besloten het Instituut deze
brieven te schenken. Het was speciaal familiebezit, een soort pusaka.
Plechtig had men indertijd grootvader J.H. Abendanon sr. (1852-1925)
beloofd deze brieven nimmer te vernietigen.
Maar er zat meer in dat kistje, onder andere de brieven van Kartini's
zusters Roekmini, Kardinah, Iartinah en Soematri. In 1987 heb ik een
bronnenuitgave bij Foris Publications gepubliceerd onder de titel: Kartini. Brieven aan mevrouw Abendanon en haar echtgenoot. Deze uitgave bevat
brieven van Kartini en haar zusters tot 17 september 1904, de datum
waarop Kartini - vier dagen na de geboorte van haar zoontje Singgih overleed. Ze was toen 25 jaar.
Kartini was de dochter van R.M.A.A. Sosroningrat (regent van Japara) en Ngasirah. Later trouwde haar vader met zijn officiele vrouw
R.A. Moerjam. Haar leven lang zou Kartini protesteren tegen de Javaanse traditie die polygamie toestond. Ze protesteerde tevens tegen
de hierarchische verhoudingen binnen de familie. Pas toen haar oudste
zuster R.A. Soelastri (dochter van R.A. Moerjam) het huis verliet omdat
zij (ook al geheel volgens de Javaanse traditie in die tijd) uitgehuwelijkt
werd, doorbrak Kartini de hierarchie in de familie. Haar jongere zusters
en broers hoefden haar geen eer te betonen.
J.H. Abendanon sr. ontmoette de familie in 1900 op een dienstreis
in zijn kwaliteit van directeUr van het Departement van Onderwijs,
Eeredienst en Nijverheid. Abendanon en niet te vergeten zijn vrouw
(R.M. Abendanon-Mandri) waren gefascineerd door Kartini. Een zeer
intieme relatie ontstond. Abendanon gaf uiteindelijk in 1911 Door duisternis tot licht uit, een selectie van brieven van Kartini gericht aan een
tiental Nederlandse personen. Uit dit boek blijkt hoezeer Kartini haar
tijd vooruit was: emancipatie wilde ze, de vrouw onafhankelijk van de
125

man. En toch zou ook Kartini uitgehuwelijkt worden, en wel aan R.A.
Djojo Adiningrat, regent van Rembang.
In dit artikel wordt een selectie van saillante citaten en gegevens
genoteerd, waardoor men een beeld krijgt van het wel en wee van
Roekmini, Kardinah, Kartinah en Soematri na het overlijden van Kartini. Het artikel is te beschouwen als een voorpublikatie van een geannoteerde bronnenuitgave. De directe aanleiding tot het schrijven biervan is een recensie van Jean Gelman Taylor in het Journal of Asian Studies,
over de Engelse vertaling van mijn bronnenpublikatie. In jaargang 53,
no. 1 (1994), p. 281 las ik tot mijn verrassing: 'I hope F.G.P. Jaquet
will continue his great contribution to Java's social history by publishing Roekmini's correspondence with the Abendanons, which continued
another twenty years.'
Ik begin dit artikel met een reactie van G.L. Gonggrijp (assistentresident van Japara, bekend geworden onder zijn schrijversnaam Opheifer) op het overlijden van Kartini te Rembang. Op 8 oktober 1904
schrijft hij:
Wat een aandoenlijk sterfgeval is dat geweest van Kartini. De
chic oudste zusjes waren alleen thuis toen 't doodsbericht kwam
en erg overstuur. Ik ben nog 's avonds met hen en mijn vrouw
op reis gegaan, zoodat we voor de begrafenis te Rembang aankwamen, wat hen een groote troost is geweest. De ouders zijn
er nu wat overheen doch Roekmini is nog erg onder den indruk.
En hij vervolgt:
Een uur voor haar dood maakten ze [Kartini en haar man] nog
gekheid en deden ze nog als een paartje in de wittebroodsweken. Misschien had Kartini, evenals haar vader een hartkwaal
en 't schijnt dat de narcose, waaronder de bevalling had plaats
gehad, niet uitgewerkt was.
Getuige de eerste brief van Roekmini na het overlijden van Kartini had
Gonggrijp het bij het juiste eind. Op 26 september schrijft zij een zeer
terneergeslagen briefje aan de familie Abendanon:
Als ik langer 'den moed' niet in het aangezicht wil zien en met
hem tot U komen, wat zal het mij geven? En wat zal ik voor U
kunnen zijn, die, hoe klein ook, een herinnering mag heeten
van het schoone, dat nu voorbij is?
In oktober kan zij eindelijk tot een beschrijving van het gebeurde
komen:

Het was eene ingewikkelde gebeurtenis geweest, de komst van
ons kleintje [Singgih] nu, en ons acme lievelingszuster was
voor dien tijd sukkelende geweest. Ze was wel robust gewor126

den, maar uiterlijk alleen. In werkelijkheid was Ze de zwakken
zelve. In hare brieven staat het, waar je een heele reeks vinden
kan van klachten over voortdurende ongesteldheden. Maar alles
was toch prachtig afgeloopen. Onze lieveling zelf voelde dit
ook, want dadelijk na den afloop vroeg Zij nog om champagne
om met den dokter te klinken op 't goede welslagen. De daarop
volgende dagen ook was Ze heel, heel goed, op den morgen
zelf van dien vreeselijken slag was zij nog de opgewektheid
zelve, tot op den middag daarvan alles als een blaadje was
omgekeerd. Zij werd opeens ziek. Nog even te voren was de
dokter bij haar geweest, die alles in orde vond. Echter nauwelijks 10 min. buiten de poort zijnde, moest hij weder gehaald.
De ziekte steeg, het waren benauwdheden. Wat de aanleiding
daartoe eigenlijk kon zijn, weten wij nu nog niet eens precies,
't is ons onmogelijk de dokter daarover te spreken, niet dat wij
iets tegen hem hebben, zijn hulp was uitstekend, maar om de
pijn van het hooren. Toen de dokter kwam, was redding reeds
niet meer mogelijk. Maar onze lieveling was zacht en kalm
heengegaan, nog helder van geest, zoo rustig was Haar einde,
dat 't onmerkbaar was voor de omstanders. Maar welk een slag
was 't ook niet, omdat 't zoo onverwacht was. Ik was krankzinnig bij 't bewustzijn van dat alles, Moedertje.
Ook Soematri en Kartinah komen in november op het overlijden van
Kartini terug, zij het afstandelijker. Kardinah liet niets van zich horen.
Sinds zij in 1902 met Rekso Harjono was getrouwd had zij geheel
volgens de Javaanse traditie haar banden met het verleden verbroken.
Het werk door Kartini begonnen (onderwijs aan meisjes en stimulering
van de Javaanse kunstnijverheid) ging gewoon door. Vooral Roekmini
schreef regelmatig.
Op 21 januari 1905 voltrekt zich een nieuwe ramp. De regent van Japara
R.M.A.A. Sosroningrat, vader van de vier zusters, overlijdt. Op 19 januari beschrijft Roekmini de ziekte van haar vader:
Liefste, liefste, mijn Vader is ernstig ziek. Z(56 ziek, dat wij er
een ramp alweer boven ons hoofd voelen. Maandag morgen
den 16den is Vader ineens ineen gezakt en nu, nu ligt ZEd daar
geheel Been macht hebbende meer over de rechterzijde van 't lichaam en
stembanden. Ach, Moedertje het is te verschrikkelijk om 'het
kind bij zijn naam te noemen'.
Emotioneel als ze was kwam Roekmini later nog eens op het overlijden
van haar vader terug. Op 16 februari schrijft zij:
Tot op dien dag van 16 J. was alles nog zoo goed, niemand,
die eenigszins eene nadering kon vermoeden van welke on127

Huwelijksfoto Roekmini en M. Santoso. 'Aan onze lieve Vrienden, een souvenir
aan 17 Aug 1908. Santoso en Roekmini.' (Collectie KITLV Leiden)
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weerswolk ook aan onze hemel, en dan was 't opeens losgekomen. Wij voelden dit in ons hart wel, wat die ziekte van Vader
voor ons beteekenen kon, maar toch die hoop bleven wij voeden, op beterschap, wij trachtten te sussen wat ons waarschuwde in ons binnenste en dorsten zelfs onze gevoelens aan
elkaar niet bloot te leggen. A heb U geschreven over de ziekte,
0, het was zoo hard Vader zoo te zien, geheel hulpbehoevend
in al zijn forschheid, en ook had Vader niet meer gesproken,
maar toch waar de dokter hoop gaf, daar bleven wij die ook
vasthouden, 0, wij wilden onmogelijk anders denken. Op den
vijfden dag echter moesten wij wel onze oogen openhouden
voor de harde werkelijkheid in den nacht daarop was alles
afgeloopen, en 't dierbaarste wat wij hadden moesten wij afstaan.
Hoe Vader zelf was in die dagen van zijn ziekte. Dit mag
zeker tot de vredige herinneringen behooren. Vader scheen geheel niet geleden te hebben. Wel sprak Vader niet meer, en was
ZEd veelal niet goed van bewustzijn meer, maar wanneer de
heldere oogenblikken kwamen, was 't steeds dat uit elke beweging zijner wij volkomen rust opmerkten, die zijn gemoed omgeven moest. Vader kon zoo gemoedelijk langs zijn baard strijken met zijn gezonde hand, ons bij de haren trekken of ons
hand streelen. 't Was altijd of Vader slechts vredig kon denken,
zelfs was niets aan Vaders trekken veranderd. ZEd was nog
steeds 'tzelfde gebleven als in zijn gezonde dagen. En zijn sterfbed, lieve Vriendeu, was zoo kalm, 't was als met de grootste
zielevree dat Vader ons verliet. 0, ja dat was zeker een goede
herinnering van Vader's laatste dagen. Ook de meeste onzer
(kinderen) mochten 't voorrecht hebben bij Vader te zijn gedurende die dagen tot 't laatste oogenblik. Met mijn oudste broers
en zuster waren mijn zusjes en ik steeds om en bij Vader. Alleen
onze arme Kardinah en Moeljono hadden dat voorrecht niet,
zij konden slechts nog tijdig voor de uitvaart hier zijn, zij waren
ook geheel gebroken, arme kinderen!
Het overlijden van de regent van Japara had behalve verdriet ook andere
nare zaken tot gevolg. Roekmini laat zich daarover uit op 14 november
1905: 'En moedertje in dien tusschentijd is onze school uiteengesprongen. Nu mogen de meisjes, die maar even boven 12 j. zijn niet meer
komen, daar ze dan volwassen heeten en voor haar het tijdperk is
aangebroken om als "huwbaar" beschouwd te worden. Ze mogen zich
dan niet meer in 't openbaar vertoonen.'
De familie begint zich met de zaken van de vier zusters te bemoeien.
Men voelt weinig voor de verdere opleiding van Kartinah en Soematri.
Bovendien schrijft Roekmini in haar brief van 14 november:
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'Ma moest niet toelaten, dat hare dochters zich zoo in opspraak
brengen, vooral nu niet, nu er geen Vader meer is, om haar
daarin te waarborgen.' 0, welk een gevoelige snaar hebben ze
niet aangeroerd, en hoe is Ma zich toen niet meer gaan buigen,
arme Ma. Nu is 't ons verboden om veel buiten te komen zelfs.
God sta ons bij in deze uren, die moeilijker en moeilijker worden. 0, Vader, hoeveel niet van ons leven van vrijheid gaat met
U mee ten grave.
Overigens is in deze brief voor het eerst sprake van een brievenuitgave.
In 1911 zou ten slotte Door duisternis tot licht verschijnen. Tot dat jaar
werd wel over allerlei plannen geschreven en natuurlijk veel over priveaangelegenheden. Uit hun brieven blijkt dat de zusters zich bleven
bezig houden met het stimuleren van houtsnijwerk en batik. In 1906
werd er zelfs een zilveren medaille gegeven voor hun inzending op de
kunstnijverheidstentoonstelling in Soerabaja. Heel tekenend voor de
verhoudingen is dat na de benoeming van een nieuwe regent in Japara
de familie met de twee! moeders R.A. Moerjam en Ngasirah schuin
tegenover de regentswoning gingen wonen.
In 1908 schrijven Roekmini, Kartinah en Soematri een kettingbrief,
waaruit blijkt, hoezeer zij de ideeen van Kartini trouw blijven:
Reeds lang betreurden wij het, dat onder de Jong-Javanen, (d.z.
diegenen onder ons die vooruitgang tot elken prijs beoogen en
waar noodig een losmaken van de oude adats, voor zoover die
een belemmering voor de toepassing van verlichte denkbeelden
zijn) geen band bestaat, waardoor wij krachtiger ons uiten kunnen en een beweging zouden vormen, waarmede rekening gehouden dient te worden.
Enkele dagbladen, vooral de 'Locomotief' bevatten vaak artikelen, die met warmte onze zaak voorstaan, edoch het zijn
meestal opstellen door Europeanen, weliswaar Europeanen, die
't goed met ons meenen, doch zelden door Javanen geschreven.
Zijn er onder ons echter, niet genoeg welke zich zelf uiten
kunnen en het voor ons yolk opnemen. Welnu, waarom uiten
zij zich niet? Waarom blijft de stem van mannen als 'Djawa' in
de Locomotief of 'Inlander' in het 'Weekblad voor Indie', als
die der roependen in de woestijn?
Het is, omdat er geen band, geen voeling tusschen ons bestaat,
wij kennen elkaar te weinig, wij weten zelf niet welke krachten
er in ons yolk sluimeren.
Op dan, laat ons onder de leus 'Java vooruit' een vereeniging
vormen die bij genoegzame deelname een eigen orgaan kan
uitgeven, waarin wij voor onze heilige zaak, de zaak van de
opheffing van ons yolk, strijden kunnen; waarin wij onze
zwakke zijden bespreken en de middelen ter verbetering aan130

wijzen waarin wij stelling kunnen nemen tegen door, de Javanen minder vriendelijk gezinden, geplaatste uitingen in de dagbladen, zooals o.a. een dikwijls verkondigde, voor ons nationaal
gevoel zoo diep krenkende bewering als: 'de Javaan is onbetrouwbaar'.
Wie met dit, ons denkbeeld sympathiseert en mee wil werken
tot het welslagen van ons streven, geve daarvan kennis aan
eerste ondergeteekende [Roekmini], opdat wij indien de binnengekomen betuigingen talrijk genoeg zijn, ernstig de hand
aan de ploeg kunnen slaan ter bereiking van ons doel.
Opdat zooveel mogelijk Jong-Javanen kennis krijgen van ons
voornemen, verzoeken wij U (en dat is voorzeker voor de goede
zaak niet te veel gevergd) deze oproeping drie maal over te
schrijven er aan drie Uwer vrienden te zenden, waarvan ge
weet, dat ze met onze denkbeelden sympathiseren en deze drie
weder elkaar drie enz.
Terwijl Kardinah zwijgt, komen we via de Regeeringsalmanak toch nog
wat over haar te weten, althans over haar man Raden Mas Rekso Harjono, patih in Pemalang (residentie Pekalongan) sinds 29 juni 1900.
Op 8 juli 1908 wordt hij benoemd tot regent van Tegal, eveneens residentie Pekalongan. Met diens promotie verandert ook de titulatuur:
Raden Mas Toemenggoeng Ario, en diens naam: Reksodiningrat. Diningrat stelde veel meer voor dan het gewone Harjono. Vanaf 1911 noemde
hij zich naar diens voorganger: Rekso Negoro, regent van Tegal van
1869 tot 1908.
In De Locomotief van 14 juli 1908 is de volgende beschrijving te vinden
over wat de nieuwe regent bij zijn aankomst in Tegal te wachten staat:
De nieuwe regent van Tegal, R.M. Rekso Harjono zal a.s. Woensdag, 15 dezer plechtig worden ingehaald. Naar Pemalang gaan
de patih van hier en verdere grooten. In Kramat zal de tram
eenigen tijd halt houden. Daarheen gaan de wedono's en eenige
assisten-wedono's. Er zal tevens een gamelang zijn. Hier op 't
tramstation Tegal zullen zich bevinden de assistent-wedono's
en mindere functionnarissen. Twee hunner moeten ieder vergezeld van zes kepala-kampong te paard voorzien van vlaggen,
den nieuwen regent naar zijn woning geleiden op de aloonaloon, waar nogmaals evenals aan 't tramstation, een gamelang
ter opluistering aanwezig is.
En dan verschijnt in 1911 Door duisternis tot Licht, een ommekeer in het
leven van de zusters. Roekmini bedankt voor de toezending ervan.
Kartinah bedankt, Soematri bedankt, maar het meest opmerkelijke is
dat voor het eerst sinds 29 januari 1902 Kardinah op 15 juli 1911 iets
van zich laat horen:
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Portret van Kartinah. 'Uit vriendschap aangeboden aan onze Vrienden, de familie Abendanon door Uwe Kartinah. Japara, 12 Dec 1910.' (Collectie KITLV Leiden)
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Zeer geachte Heer Abendanon, Zou ik woorden genoeg kunnen
vinden, om U beiden te zeggen, hoe gelukkig, in-gelukkig U
mij gemaakt hebt met Uwe gave mij een exemplaar te zenden
van 't boek, Door Duisternis tot Licht, van wijlen mijn zuster
Kartini? Ik weet alleen maar, hoe diep ontroerd ik was, toen
ik 't boek aanschouwde en opensloeg, haar portret mij toelachte
en 't was of de woorden daarneer gedrukt, vloeiden van hare
lippen, als sprak ze tot mij, hoorde ik haar stem, mij vertellende
van onze droomen, onze jeugd en van al 't goeds, dat wij ons
toedachten voor velen te kunnen doen. Dank, innigen dank
voor Uwe gave, U hebt mij niet gelukkiger kunnen maken, 't
was als of U mij een stuk van mijn jeugd terug gaf, dat reeds
lang tot het verleden behoorde. Ook dank ik U, edele Menschen
voor aides en alles, dat U steeds deedt voor wijlen mijn Zuster,
vroeger en voor immer, dat U niets hebt ontzien en zooveel 't
in Uw vermogen lag getracht hebt, 't groote doel ten uitvoer te
brengen, die onze Kartini steeds voor oogen stelde en die Zij
zich tot hare levenstaak hield. Ik dank U uit naam mijner gestorven Zuster, ik weet en voel 't, dat indien Dooden spreken konden, Zij in de allereerste plaats U beiden om den hals zal vallen,
met geluk in de oogen, en geluk in 't hart. Ook Vader, wat zal
ZEd: in-gelukkig zijn.
Had ik 't wel verdiend, dat U nog aan me dacht, die zoo
plotseling uit Uw aller herinnering is weggebleven, als was ik
een die niet meer tot 't heden behoorde. Vergeef me, en nog
eens vergeef me, er is in dien tijd zooveel gebeurd en geschied,
welke ondervindingen, wat een gemoedsaandoeningen, welke
beproevingen mij geschonken werd, toen ik mijn jeugd vaarwel
zeide, om mij te voegen aan de zijde van mijn man, die mij
zielslief heeft en met wien ik in-gelukkig ben.
Uit de brief blijkt vender dat zij en haar man van plan zijn een meisjesschool op te richten en wel in Tegal, ook al is dat maar een klein
plaatsje. In alle brieven van Kardinah, Roekmini, Kartinah en Soematri
is te zien dat hun denken geheel werd gevoed door de ideeen van
Kartini. Kartinah viel helaas af. Na haar huwelijk met Raden Dirdjoprawiro schreef ze niet meer.
Intussen werd de man van Soematri, R.Ng. Sosrohadikoesoemo met
wie ze in 1911 in het huwelijk trad, overgeplaatst van de Douanedienst
naar de Pandhuisdienst. Ze wonen in Weltevreden. Op 1 december
1913 schrijft Soematri hierover:
Batavia vinden wij een mooie stad en vooral de kalmte op straat
heeft ons bijzonder getroffen. Men heeft hier niet dat geroezemoes op straat, wat wij wel hebben te Semarang en te Soerabaja
en waaraan wij ons nooit hebben kunnen wennen. En 't yolk?
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Huwelijksfoto Soematri en R.N. Sosrohadikoesoemo: 'Als voorloopige kennismaking aangeboden aan onze Vrienden den Heer en Mevrouw Abendanon.
Soematri, Achmad. Semarang 4 Juni 1911.' (Collectie KITLV Leiden)
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Het is beslist veel zindelijker dan dat van Midden- en OostJava; wij zijn eens een paar kamponghuizen ingegaan en de
netheid, die wij daar aantroffen, deed zoo weldadig aan. Konden onze Midden-Javanen dat ook maar aanleeren; 't is gewoonweg bar, wat een rommel men dikwijls vindt in de Javaansche
huizen. En van die brutaliteit waarover zoovelen klagen, hebben wij ook niets gemerkt. De enkelen uit 't y olk, waarmee wij
reeds in aanraking zijn gekomen, zijn altijd heel voorkomend
en een enkele brutale vindt men overal, in alle deelen van de
wereld, is 't niet? Wat mij hier onaangenaam doet is de wijze
van leven; er wordt hier veel geleefd boven de beurs en helaas
ook onder den prijaji-stand of te wel den ontwikkelden stand.
Een typisch bewijs hoe men hier zonder eenige wroeging op
deze wijze kan leven is wel de raad, die men ons gegeven heeft,
toen wij hier in Batavia kwamen. Men zeide ons, dat wij nooit
moesten laten merken, dat wij geen geld hadden; grootsch
moesten wij leven, ofschoon wij 't geld er niet voor hadden.
'Raden, moesti idoep begitoe; kalau tida begitoe, orang Betawi
tida kassi hormat'.
Sosrohadikoesoemo zelf schrijft het volgende over zijn werkkring:
'Wanneer of het mij gelukken zal om controleur te worden kan ik U
momenteel nog niet zeggen. Ik heb zooals U weet naar de betrekking
van controleur gesolliciteerd en niet naar die van instructeur. Men durft,
geloof ik, 't nog niet aan, om een Inlander te benoemen tot die betrekking. Men
vreest dat een Inl. controleur geen poids zal hebben over de Europeesche
administrateurs, eene vrees die naar mijn meening ongegrond is. En
ik geloof ook dat ik de eenige Inlander zal blijven in 't corps der Pandhuisambtenaren. Hoeveel moeite 't mijne beschermers gekost heeft om mij
benoemd te krijgen, zullen de HH Van Deventer' en Van Kol e UEd wel
kunnen zeggen. M.a.w. zonder hulp zou ik nu nog bij den douane dienst
werkzaam
Deze opmerkingen monden uit in een politieke beschouwing:
Het doet mij groot genoegen te weten dat U zich het lot van de
Inlanders geinterneerd, heeft aangetrokken. Ik vrees echter, dat,
zoolang beide Inlanders nog met D.D. 3 in contact blijven, zij
hun fout niet zullen (willen) inzien. De actie van de Javaansche
jongemannen keur ik ten zeerste af. Wat willen ze feitelijk toch?
Verliezen ze dan geheel uit 't oog het feit dat men hier op Java
nog niet rijp is voor een zelfstandig bestuur? Ook over 50 j. zal
de toestand op allerlei gebied nog niet zoo zijn, dat een zelfstandig bestuur in 't leven kan worden geroepen. Om U de waarheid
te zeggen, ik en met mij zoovele anderen, zou niet graag onder
onze eigen landgenooten willen dienen, en in geen geval onder de
Indo's de z.g. staatsblad Europeanen. Het leed zou niet zijn te
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overzien. Het zal me een pan zijn. Zelfs nil, nu onze Inl. hoofden
onder strenge contrOle staan van de Europeesche bestuursambtenaren, maken zich eerstgenoemden nog schuldig aan machtsmisbruik, situation onder verlerlei vormen; laat staan wanneer die
menschen vrij zijn in hun doen en laten. De rust en vrede in
de dessa's en in de Inl. huisgezinnen zal telkens worden verstoord. 0 God neen, de toestand zooals die thans is prefereer
ik boven het wanbeheer onder onze eigen hoofden en de sinjo's.
Ja, een wanbeheer zal het beslist zijn. Daar behoeft geen enkel
weldenkend mensch aan te twijfelen; de Hr Van Kol doet derhalve goed om de I.P.4 geen steun te verlenen. En dat de
S.D.A.P.5 het kinderwerk van de geinterneerden niet afkpurt is
mij wel een raadsel. En het onzinnige van de actie der S.D.A.P.
komt 't duidelijkst aan het licht door 't feit dat hun voorman
de Hr Van Kol, de eenige soc. dem. die Indio in de Indische toestand
kent, zich kant tegen de werkwijze van de voormalige I.P. Doch
genoeg hierover; ik help UEd hopen, dat 't zal lukken de Inl.
jongelieden tot andere gedachten te brengen.
In zijn zeer levendige correspondentie met de Abendanons heeft Sosrohadikoesoemo het ook over de 'opheffing' van de Javaanse vrouw. Hij
schrijft op 26 februari 1916: 'Theoretisch, volgens de logica zou het voorstellen van een leerplichtwet voor de opheffing van de Ja y . vrouw een
conditio sine qua non wezen. Doch de practische bezwaren er aan verbonden zijn er geloof ik zoovele, dat het ondoenlijk zal wezen die wet in
het leven te roepen.'
En, hij kan het niet laten, weer komt de politiek ter sprake:
Trouwens het zou onzinnig zijn te beweren dat de Nederl. taal
de Javaansche taal geheel en al zal verdringen. Het Ja y. yolk
moet een sleutel hebben, waarmede het de deur die toegang
geeft tot den Tempel der Westersche Wetenschap, kan ontsluiten. Momenteel is de Ned. taal als den sleutel te beschouwen.
Eerst als de Westersche wetenschappen ook ons eigendom zijn,
kunnen we de Jay. taal in den gewenschten vorm gieten. Waar
wij nu pas bezig zijn den sleutel te vervaardigen, dan gaat het
niet aan om nu reeds eene moderne Jay . taal te scheppen. De
schepping zou een gebrekkig wezentje zijn, en zal het de ZE
taalgeleerden niet gemakkelijk meer vallen het misproduct naar
behooren op te lappen. Gelukkig dat de I.S.D.V. 6 nog verre in
de minderheid is, en dat de Javanen zich niet laten verleiden
door het gefluit van den vogelaar. Want deden we dat, we
zouden nog verder van ons doel verwijderd raken met 't gevolg,
dat we in de groote levensarena in den strijd tegen de Indo's
het glad zouden afleggen.
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Ook Kardinah weert zich: 'II( heb me immer ten doel gewenscht om
eenigszins werkzaam te kunnen zijn voor onze Inl. maatschappij, in 't
bijzonder voor 't Inl. meisje, doch waarvan ik de stellige overtuiging
wensch te weten en te hebben, dat al mijne werkzaamheden en streven
in den grond en alle waarheid, doelmatig en nuttig zal zijn voor 't
eenvoudige volkskind en meisje' (brief 30 maart 1916).
Het volgende zou zij willen onderwijzen: koken, wassen, strijken,
batikken en andere vrouwelijke handwerken. Ze is vast van plan een
huishoudschool op te richten.
Uit een brief (M. 26 april 1916 van Sosrohadikoesoemo blijkt, waarom
juist meisjesscholen. Gemengd onderwijs kan (nog) niet op Java, vrouwelijke leerkrachten zijn nodig, de kosten van onderwijs zijn erg hoog,
'bovendien moeten we, waar we van onze meisjes geene geleerden
wenschen te maken doch alleen verstandige vrouwen (moeders), zorgen, dat het onderwijs inderdaad vruchtdragend zal wezen'. Uiteindelijk weet hij via de vereniging van Javaanse ambtenaren Mangoenhardjo (brief 5 september 1916) een Van Deventerschoor op te richten
in Semarang. Zijn toespraak bij de opening is een lofzang op de inmiddels overleden (1915) C.Th. van Deventer.
Kardinah richtte (brief 24 september 1916) in Tegal een school op,
onder de naam Wisma Pranawâ ('d.w.z. het huis, dat den blik
verruimt'). Rekso Negoro stuurt in 1917 de bijlagen toe, waaruit blijkt
dat het (betaalbare) onderwijs 'zal omvatten: het onderwijs als op een
Inlandsche school der 2e klasse [dus Been Nederlandsi, het onderwijs
in koken, het onderwijs in batikken, het onderwijs in fraaie en nuttige
handwerken' zo mogelijk ook godsdienstonderwijs. De cursus duurt
zes jaar.
De bekroning op hun werk kwam in 1924. Kardinah schreef daarover
op 24 oktober 1924: een koninklijke onderscheiding. Abendanon had
een knipsel bewaard van De Lowmotief dd. 26 januari 1925. Per Koninklijk Besluit van 28 augustus 1924, no. 20 was zij benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau. In het voorstuk dat tot dat besluit geleid
had (geheim verbaal van het Ministerie van Kolonien 1924, J 11) kunnen we lezen:
Van het begin van haar verblijf in de kaboepaten van Tegal
heeft deze hoogstaande vrouw steeds geijverd voor de opheffing
van het Javaansche y olk in het algemeen en van de Javaansche
vrouw in het bijzonder, daarbij in het voetspoor tredend van
wijlen haar eminente zuster Raden Adjeng Kartini.
Als middel om tot dit doel te geraken achtte zij onderwijs
aan het Javaansche meisje een eerste vereischte.
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De dames van links naar rechts: Soematri, Roekmini en Kardinah. Omstreeks
1915. (Collectie KITLV Leiden)
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In 1916 kon zij met krachtigen financieelen steun van alle
kringen, waar zij sympathie voor haar ideeen had weten te
wekken, een particuliere Javaansche meisjesschool openen,
Wiswo Pranowo genoemd, welke school in 1917 Gouvernementssubsidie erlangde en in 1923 door het Gouvernement
werd overgenomen.
Zij bevordert bovendien practisch de Javaansche kunstnijverheid. De toekenning van eene Koninklijke onderscheiding zal
niet alleen voor haar een bijzondere waarde hebben, doch zal
bovendien de nagedachtenis eeren van wijlen Raden Adjeng
Kartini, op wier vruchtdragende denkbeelden zij als jongere
zuster haar maatschappelijk streven tot heil van het Javaansche
yolk heeft opgebouwd.
Kardinah werd daarmee de eerste gedecoreerde Javaanse vrouw. (Locomotief, 26 en 28 januari 1925). Tegelijkertijd werd haar man Reksonegoro benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Op 13 december 1925 overleed Abendanon. De brieven worden schaars.
Uit een brief van Soematri (20 januari 1935) blijkt dat Mevrouw Abendanon geen behoefte meer heeft aan schrijven. Bekijkt men de inventaris
van de collectie Abendanon, dan blijkt dat allem Soematri drie brieven
na dat jaar heeft geschreven, en wel in 1932, 1935 en 1936.
De brieven van de zusters overziende, komt men tot de conclusie dat
slechts Kardinah en Soematri de idealen van Kartini in het openbaar
konden verwezenlijken. Roekmini heeft het ongetwijfeld het zwaarste
gehad. In 1908 trouwt ze met Mas Santoso. In 1916 verliest zij haar
eerste dochtertje. Drie jaar laat Roekmini niets van zich horen. Inmiddels had ze nog een andere teleurstelling te verwerken. In 1915 vraagt
Santoso om voorspraak van Abendanon in de opvolging van regent
Pangeran Ario Hadiningrat in Demak. Hij verwijst hierbij naar het feit
dat de regent een oom van Roekmini is, dezelfde oom overigens die
Kartini zo verfoeide. Santoso werd geen regent. Hij stierf in 1919 als
ondercontroleur in Japara. Roekmini verhuist dan naar Koedoes. Uit
haar brieven blijkt dat ze onderstand krijgt van Abendanon. Vanaf 1921
schrijft ze niet meer. Ze krijgt eindelijk pensioen en kan het blijkbaar
bolwerken zonder financiele steun van Abendanon. 21 december 1920
schrijft ze, dat ze benoemd is tot onderwijzeres handwerken a f 50,per maand en in 1921 wordt dat f 75,-. Ze voegt eraan toe: 'Wat zou
er van Sardjono geworden zijn zonder Uw grooten, grooten steun.'
Uit de brieven van Soematri blijkt dat de beker voor Roekmini nog
niet geledigd is. In 1934 overlijdt haar tweede dochter. Ze heeft dan
nog maar een kind, haar zoon Sardjono. Veel troost moet ze ondervonden hebben van Kardinah, Kartinah en Soematri. 20 januari 1935
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schreef Soematri: 'Toen de luchtpost van ons kind [Soearto] aankwam,
zaten wij juist zoo echt knus en gezellig bij elkaar, Roekmini, Kardinah,
Kartinah en ik, echt ouderwetsch dus om gezelligheid te zoeken in
eigen kring en thuis, en onze beide moeders.'

Noten

1 Van Deventer: C.Th. van Deventer. Had een advocatenpraktijk in Semarang
(1885-1891). Beroemd geworden door zijn artikel 'Een eereschuld', gepubliceerd in De Gids, waarin hij pleit voor meer onderwijs en meer welvaart
voor de Inlandse bevolking, te financieren door terugbetaling van gelden
door Nederland aan Indie onttrokken.
2 Van Kol: H.H. van Kol, Indie-specialist' in de Tweede Kamer voor de
S.D.A.P.
3 D.D.: E.F.E. Douwes Dekker, in 1912 oprichter van de nationalistische Indische Partij, die veel aanhangers had onder Indo's.
4 I.P.: Indische Partij.
5 S.D.A.P.: Sociaaldemocratische Arbeiderspartij.
6 I.S.D.V.: Indisch Sociaaldemocratische Vereeniging.
7 Een Kartinischool is een lagere school voor Inlandse meisjes met Nederlands
als voertaal. Een Van Deventerschool is een kweekschool voor Inlandse
meisjes.
Bronnen

Tenzij anders is vermeld: collectie J.H. Abendanon. KITLV, H 1200.
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BUlage
Kartini's familie
R.M.A.A. Sosroningrat (?/21-1-1905)
I
I

I
X

Ngasirah

X

R.A. Moerjam

R.M. Slamet Sosroningrat 15-6-1873/?)
X?

P.A. Sosro Boesono (11-5-1874/?)
x (7-8-1907) R.A. Nawang Woelan
R.A. Soelastri (9-1-1877/?)
x (?) Tjokrohadisosro
R.M.P. Sosro Kartono (10-4-1877/8-2-1951)
R.A. Kartini (21-4-1879/17-9-1904)
X (8-11-1903) R.A. Djojo Adiningrat
(?/235-1912)
R.M. Singgih (13-9-1904/?),
later Soesalit genaamd
R.A. Roekmini (4-7-1880/10-4-1951)
x (17-8-1908 M. Santoso (?/1919)
R.A. Kardinah (1-3-1881/?-6-1971)
X (24-1-1902) R.M. Rekso Harjono
later R.M.T.A. Rekso Negoro
R.A. Kartinah (3-6-1883/na 1963)
x (20-6-1915) R. Dirdjoprawiro
R.M. Sosro Moeljono (26-12-1885/?)
X?
R.A. Soematri (11-3-1888/1-11-1963)
x (7-4-1911) R.N. Sosrohadikoesoemo
R.M. Sosrorawito (16-9-1892/?)
x?
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Aankondz:gingen en mededelingen

Pas verschenen
Tineke Hellwig, Adjustment and discontent. Representations of women in the Dutch
East Indies. Windsor (Ontario, Canada): Netherlandic Press, 1994. 103 pp. ISBN
0-919417-35-3. Prijs f 20,— (exclusief verzendkosten).
Hellwig analyseert de manieren waarop vrouwen zijn afgebeeld in literaire
teksten die spelen in de koloniale gemeenschap van Nederlands-Indie, geschreven in de jaren 1890 tot 1930. Er komen literaire teksten van elf schrijvers aan
de orde: Louis Couperus, P.A. Daum, Annie Foore, Melati van Java, Therese
Hoven, Gouw Pen Liang, Phoa Tjoen Hoat, Thio Tjin Boen, Njoo Cheong Seng,
Herman Kommer en G. Francis. Uitgebreid aandacht krijgt de historische context: het koloniale systeem, de Nederlands-Indische maatschappij, vrouwen en
gender-relaties, auteurs en hun publiek, beelden van vrouwelijke personages
etc.
Het boekje is te bestellen bij: J.Th.J. Krijff, Bentveldshoek 2, 2111 VS Aerdenhout (tel. 023-244881) of Korrie Korevaart (tel. 071-272130; e-mail: Korevaart@rulletleiden-Univ.n1).
Een doctoraalwerkgroep Nederlandse renaissanceletterkunde aan de Universiteit Utrecht heeft in de vakgroepsreeks Ruygh-bewerp een editie uitgebracht van
Aernout van Overbekes Geestige en vermaeckelijcke reys-beschryving naer Oost-Indien.
Deze reistekst, een humoristische en op waarheid berustende brief uit 1669,
is voorzien van een korte inleiding en uitvoerige aantekeningen, die de moderne
lezer vertrouwd maken met Van Overbekes komische stijl.
De uitgave, Ruygh-bewerp deel XVIII, is schriftelijk te bestellen bij A.J. Gelderblom, vakgroep Nederlands, Trans 10, 3512 JK Utrecht. De prijs bedraagt f 7,50
exclusief portokosten.

SNL-reeks
De Stichting Neerlandistiek in Leiden heeft onlangs een publikatiereeks in het
leven geroepen. De reeks biedt onderdak aan uitgaven op het terrein van de
Nederlandse taal- en letterkunde. Het gaat om de publikatie van dunne en
dikke boeken, tekstedities, proefschriften en andere zaken die vanwege het
onderwerp, de omvang etc. commercieel minder aantrekkelijk zijn.
142

Een ieder kan manuscripten aan de redactie(raad) voorleggen, zolang het
gaat om onderwerpen op het terrein van de Nederlandse taal- of letterkunde.
Redactie-adres: Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde RUL, Postbus
9515, 2300 RA Leiden. Voor inlichtingen: B.P.M. Dongelmans (tel. 071-272109)
of K.J.J. Korevaart (tel. 071-272130).
Begin april verscheen het eerste deel van de reeks, geschreven door Pim Lukkenaer, over De komedianten (1917) van Louis Couperus. Lukkenaer analyseert de
motievencomplexen in het verhaal en laat in detail zien waar - in moderne en
in klassieke bronnen - Couperus het materiaal voor zijn roman vond.
Het boek (W.J. Lukkenaer, 'De komedianten' van Couperus. Leiden: Stichting
Neerlandistiek Leiden 1995. SNL-reeks 1. ISBN 90-802290-1-6 / NUGI 952;
90 pp.) is to bestellen door storting van f 28,- (inclusief verzendkosten) op
gironummer 3881447, t.n.v. Stichting Neerlandistiek Leiden, Postbus 9515,
2300 RA Leiden, o.v.v. Komedianten; het wordt vervolgens per ommegaande
Loegestuurd. Wie het boek afhaalt (Bibliotheek van de vakgroep Nederlands
RUL, P.N. van Eyckhof 1, kamer 006a), betaalt f 25,-.
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Uitnodiging
Op vrijdag 29 september 1995 organiseert de Werkgroep
Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag.
Het programma is als volgt:
14.00 uur: Opening
14.10 uur: Thecla Bakker: Reynaert in sarong en kabaja.
Dwerghertverhalen uit de Indische archipel
14.45 uur: Hadewych van Rheeden: 'Zij wil dengar Steurtjestaal van ons'. Over gemengd taalgebruik in Indonesia en Nederland
15.30 uur: Pauze
15.45 uur: Darja de Weever: 'Ambassades aen den Sousounan Mattaram, machtigste coninck van 't eijlant
Groot Java'. De VOC-gezantschapsreizen van
Rijklof van Goens en zijn voorgangers
16.30 uur: Slot

Plaats: Rijksuniversiteit Leiden. Gebouw 1175 (Centraal
Faciliteitengebouw), Witte Singel/Doelencomplex (achter
het Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg). De zaal worth
aldaar bekend gemaakt.
De toegang is gratis.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
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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
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'En heeft Batavia dus heerhjk
opgebouwtf*
Bataviase thuynen
ADRIENNE ZUIDERWEG

De eerste tuinen
In het zeventiende-eeuwse Batavia waren tegenover het Kasteel moesen kruidentuinen aangelegd. Toen de medicus Jacobus Bontius in 1627
in Batavia arriveerde, betrok hij een huis dat bij deze tuinen hoorde.
Hij bleef hier tot zijn overlijden in 1632 wonen. In zijn boek Medici
Civitatis Bataviae Novae' beschreef Bontius de ligging van zijn tuin. Hier
groeiden planten die hij had opgekweekt uit zaden die vanuit het vaderland en vanuit Perzie en Suratte naar Batavia waren verscheept. De
grond was vruchtbaar en de zaailingen groeiden goed. In korte tijd had
Bontius een tuin vol sla, asperges, kool, radijs, cichorei, andijvie, peterselie en beetwortel. Bontius legde uit hoe men de planten tegen de
felle zon moest beschermen.2
Er werden steeds meer tuinen aangelegd, zodat Batavia ging lijken
op een vaderlands stadje met huizen en fleurige tuinen. Echter tijdens
de oorlog met de Mataramse vorst, van 1628 tot 1629, werden veel van
deze Bataviase tuinen verwoest. Zo ook de 'fraaie thuyn' van de predikant Sebastiaan Danckaerts.3
Na de stichting van Batavia, in 1619, werd hard gewerkt aan de opbouw
van de stad. De Tjiliwoeng werd gekanaliseerd, er werden grachten
gegraven, straten aangelegd en stadsmuren, poorten en huizen gebouwd. De Bataviase regering gaf percelen grond uit buiten de stadsmuren, waar de eigenaren hun tuinen inrichtten. Met de aanleg van het
Molenvliet in 1648 groeide het aantal tuinen. Dertig jaar later werd de
uitvalsweg naar het zuiden, de Groote Zuiderweg, aangelegd. Ook langs
deze weg en langs de oost-west verbinding, de Jacatraseweg, ontstonden tuinen. Aan de laatst genoemde weg huurde opperkoopman Pieter
Cnoll in 1660 voor twaalf realen per maand een 'houte huys, eenige
bloumen, roosemarijn als antlers, in potten en houte kassen staende',
dit alles 'tot sijn ende familiens vermaeck ofte soeticheijt'.4
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Van tuin naar plantage
Bontius schreef al over de invoer van zaden uit voor-Aziatische bezittingen van de Verenigde Oostindische Compagnie. Bijna een eeuw later,
rond 1700, groeide de import van andere gewassen. In die jaren namelijk toonden hoge VOC-functionarissen hun belangstelling voor de
tuinbouw. Later zal blijken dat zij economisch belangrijke gewassen
invoerden. In het vaderland zorgde de Amsterdamse burgemeester Nicolaas Witsen ervoor dat zijn vriend gouverneur-generaal Joan van
Hoorn koffieboompjes van de zuidkust van Voor-Indie kreeg toegestuurd. Helaas groeiden deze boompjes in Van Hoorns tuin niet zo goed.
Andere Bataviase bestuurders Zwaardecroon en Chastelein, eveneens
gesteund door Witsen, hadden meer succes. Er werd niet alleen koffie
geplant, ook rijst, peper, suiker, katoen en indigo groeiden in hun
tuinen. Dergelijke tuinen kunnen worden beschouwd als voorlopers
van de negentiende- en twintigste-eeuwse plantages.

Bataviase thuynen
Het ging de tuineigenaren niet alleen om het kweken van groenten en
kruiden. Er werden ook tuinen aangelegd die smaakvol versierd waren
met vijvers, beelden en watervallen. En er werden grote en rijk ingerichte huizen gebouwd. De nieuwe eigenaren gaven hun 'thuynen'
klinkende namen als Rustenburg, Ons Genoegen, Schoonsigt, Vijvervreugt, Soetendaal, Weltevreden of Struiswijk. Baljuw Justinus Vink
bezat aan de Tjiliwoeng twee percelen grond die hij Welgelegen en
Welgetroffen noemde. Zijn honden Staatsblad en Bijblad bewaakten
deze 'thuynen'. Sommige namen van de thuynen werden in de loop
van de tijd verbasterd. Zo bestond er een perceel met de eigenaardige
naam 't Verschikte Canaal. In ambtelijke stukken maakte men hiervan
't Verschrikte of 't Verstikte Canaal.5
Deze Bataviase thuynen zijn te vergelijken met de statige buitenplaatsen
die in het vaderland voor de gegoede burgerij werden gebouwd. De
Hollandse elite verliet 's zomers haar patriciershuis in de stad om buiten
het stadsgewoel te genieten van de rust en schoonheid van de natuur.
Haar buitens waren luxueus gebouwd en weelderig ingericht, de tuinen
naar Frans ontwerp aangelegd; alles gefinancierd met geld dat de eigenaar had verdiend in handel en industrie.
In Batavia ontstond eveneens de behoefte om buiten de stadsmuren
grote buitens aan te leggen. Belangrijke VOC-dienaren waren niet langer meer bereid om in de Bataviase binnenstad te wonen; ze werkten
er nog wel. Het leven in de stad was niet meer gezond. Het was er
onhygienisch. Aangeslibd land, kreupelhout, mangrovebossen, poelen
waar het zeewater bij laag tij in bleef staan, aangespoeld afval en bagger
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uit de grachten werden broedplaatsen van ongedierte. Er braken epidemieen uit onder de Bataviase bevolking. 6 De beter gestelden trokken
daarom weg uit de binnenstad. Zij kochten buiten Batavia stukken
grond waarop zij thuynen inrichtten met huizen die nog groter en
mooier waren dan hun huis in de binnenstad. Er werden bijgebouwen,
stallen en speelhuizen gebouwd en waterpartijen, landbouwgrond en
boomgaarden aangelegd. Dit alles werd bekostigd uit het familiekapitaal. De wijze waarop dit geld was verkregen, stond aan het eind van
de achttiende eeuw ter discussie. De smokkelhandel, hoewel verboden,
was naast het gewone salaris een belangrijke bron van inkomsten. Een
deel van de winsten uit deze handel werd naar het vaderland opgestuurd, het andere deel fourneerde de aanleg van de thuynen. Sommige
van deze thuynen werden deze eeuw nog bewoond, andere raakten
reeds in de achttiende eeuw in verval.
In hun reisboeken, gedichten en brieven schreven bezoekers hoe ze
onder de indruk waren van de Bataviase thuynen. Voor hen was Batavia
een lusthof in Oost-Indie. In het titelgedicht bij Joan Nieuhofs reisbeschrijving Zee en Lant-reizen door verscheide Gewesten van Oostindien uit 1682,
lezen we dat de VOC 'Batavia heeft heerlijk opgebout' vol landerijen,
tuinen en huizen, door Nieuhof 'Hofsteen' genoemd.7
Hier zien wy met vermaeck een lustige landsdouwe,
Beplant met gulden ooft en vruchten veelderley,
En thuynen zonder tal en stercke krijgsgebouwen,
En Hofsteen in de schaeu van 't loofrijk boom geway.
Ook de Duitse chirurgijn in VOC-dienst, Christophorus Frikius, was
in 1680 onder de indruk van al dat moois dat Batavia hem te bieden
had. In zijn reisverhaal Aenmerckehjke Reysen roemde hij de lusthoven,
tuinen, prielen en huizen.8
seer vermaeckelijcke Lust en Vrught-hoven wel opgepronckte
Prieelen, en gantsch aengenaeme Woningen brengen geen
kleyn aensien en hertverheugende verquicking aen dit Batavia.
Toen de Duitser Ernst Christoph Barchewitz in 1711 in Batavia rondreed, zag hij badhuizen in de thuynen aan de Jacatraseweg. In zijn OostIndianische Reise-Beschreibung, verschenen in 1730, schreef hij enthousiast
dat deze huisjes aan de onderkant rondom met mooie aardewerk muurtegels waren bezet. En omdat deze badhuizen aan de Tjiliwoeng lagen,
had men schoon en kristalhelder water voor het opscheppen. De bader
gebruikte geen zeep, maar eiwit en limoenen om zijn huid en haren
van het zweet te reinigen. Voor Barchewitz leefde de eigenaar als een
vorst in zijn thuyn die hij met zijn naam en wapen opsierde.9
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Und solche Garten folgen den gantzen Weg einer nach dem
andern, da man denn an den schOnen Portalen, die recht herrlich
seynd, erkennen kan, wem sie zugehOren, weil ein jeder sein
Wappen und Nahmen drauf machen lassen, und man wohl recht
sagen kan, dass die Eigner recht Fiirstlich Plaisir geniessen.
Vaak nodigden Bataviase bestuurders reizigers uit om hun thuyn te
bezoeken. Het mes speed dan aan twee kanten. De reiziger kon uitrusten
van zijn vermoeiende reis naar de thuyn en de eigenaar was ervan
verzekerd dat zijn gastvrij onthaal in de boeken werd vermeld. Een
voorbeeld hiervan is de invitatie van gouverneur-generaal Joan van
Hoorn aan Cornelis de Bruyn. Van Hoorn was al vanuit het vaderland
door Nicolaas Witsen bericht dat De Bruyn onderweg was naar Batavia.
Toen De Bruyn op 24 februari 1706 in Batavia arriveerde, was hij nog
niet genezen van de ziekte rood hout'° die hij in India had opgelopen.
Van Hoorn nodigde hem uit om te herstellen op zijn thuyn Struiswijk.
De Bruyn was erg ziek, hij had vreselijke jeuk en leed aan hoge koortsen
en hevige buikloop. Hij klaagde dat zijn gezichtsvermogen was verzwakt. Gelukkig had hij in zijn bagage vergrootglazen en brillen meegenomen, zodat hij toch nog zijn notities over het leven op Bataviase
thuynen kon vastleggen. Hij deed dat in zijn goedverzorgde boek Reizen
over Moskovie, door Persie en Indie."

Toen De Bruyn bijna genezen was, inviteerde directeur-generaal Van
Riebeeck hem voor een rijtoertje naar diens thuyn Tanah Abang, 12 anderhalf uur rijden van Batavia. Op Tanah Abang werd rijst verbouwd.
's Avonds leerde het gezelschap terug naar Batavia. Men reed langs de
Tjiliwoeng waar 'veel lustige hofsteden leggen, even als in ons vaderlandt by de trekvaerten'," schreef De Bruyn in zijn aantekeningen.
De Bruyn bleef sukkelen met zijn gezondheid. Toch nam hij eind
april 1706 de uitnodiging van de buitengewone raad van Indie, Cornelis
Chastelein, aan om diens thuyn Sering-sing te bezoeken" die hij in
1695 had aangekocht." De Bruyn reisde vijf uur per paard en kano om
deze thuyn te bezoeken."
Dit lusthuis doet zich fraei op, leggende een weinigh in de
laegte op eenen uitspringende gedaente van een Amphitheater,
of ouden Roomsen Schouburgh. Het geheele gebouw is van
Kiatenhout*, net en in goede orde samengestelt, staende alle
zyne stylen op Arduinsteene voeten, omtrent drie voeten hoogh
van den gront tot voortkoming van verrotten, en tegen de schade
der witte mieren, die groot quaedt doen aen het houtwerk, daer
ze bykomen. De woning had twee verdiepingen boven elkander, waer van de onderste alleen strekt tot woning voor de
huisdienaren, lyfeigenen, en tot berginge van alien voorraedt:
zoodat het bovenste gedeelte eigentlyk de woning van den Heer
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is, bestaende in een fraeie voorzael, met twee kleene kamertjes,
in elken hoek een. Hier by was een groote ruime kamer in 't
kruis, die uitzagh op de voorplaets en de poort.
* Kiatenhout: djatihout

Naast het woonhuis stond een toren waar men vanaf de bovenverdieping over het hele terrein kon kijken. Op de begane grond was een
gamelanorkest opgesteld. In de thuyn stonden huizen voor slaven, een
rijstpakhuis, een kippenhok, vee- en paardestallen, een stalling voor
koetsen en karren. Het plein voor het huis was omgeven door een
doornhaag. Aan de zuidzijde van het huis was in het water een toilet
gebouwd. De Bruyn, die diarree had en in hoge nood was, moest een
lange weg afleggen om dit toilet te bereiken. Desondanks lette hij
onderweg goed op, telde de treden, kwam even op de bankjes bij en
genoot van een mooi aangelegd toilet."
Om hier te komen gaet men 36 trappen nederwaert, die verdeelt
zyn in drie partyen. De bovenste is van 14 trappen, daer een
rustplaets is van wederzyden met banken verzien. De tweede
party heeft 12 trappen, daer ook zulke een rustplaets is. De
derde heeft 'er 10, daer men over een kleen bruggetje naer een
ruim gemaekt geheim of sekreet gaet. Aen deze trappen is van
boven tot beneden wederzyts een leuning; zynde alles zoo sierlyk en fraei gemaekt, dat ik niet weet ergens anders ooit zulk
eenen fraejen gangh naer een sekreet gezien te hebben.
Op verschillende plaatsen in de thuyn stonden speelhuizen. In het ene
werd 's middags gegeten; het andere werd gebruikt als badhuis.
In juni 1706 zeilde De Bruyn naar het eiland Edam in de baai voor
Batavia. Hier had oud gouverneur-generaal Camphuys, die kort voor
De Bruyns komst naar Batavia was overleden, een lusthof in Japanse
stijl laten aanleggen. Camphuys had belangstelling voor zeegewassen
en zijn verzameling was in het vaderland bekend. Cornelis de Bruyn
wilde deze verzameling schelpen, visjes en andere zeedieren bekijken
en haar schetsen.'8
Generael laetst gestorven heeft daer een groot ruim en aenzienlyk huis gebout van steep, verzien van byzonder groote
vertrekken. Het is van voren en van agteren op eene en zelve
wyze getimmert, hebbende eene trap, dien aen beide zyden
opgaet. Deze plaets heeft de Heer Kamphuizen eenige tyd bewoont, strekkende zyne zinlykheit om hier veele fraeie zeegewassen op te zamelen. De zelve zucht dreef my ook derwaert,
hoopende daer by eenige zeltsame vischjes te zullen vinden.
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Johann Wolffgang Heijdt, Allemetiester Geografphisch- and Topografphischer SchauPlatz, prospect no. XVII: vijver in de thuyn van Valkenier. (KB Den Haag 2102
A 7)
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Voordat De Bruyn terugreisde naar het vaderland bezocht hij nog eenmaal de thuyn Struiswijk aan de grote rivier of Tjiliwoeng van Joan
van Hoorn.19
Deze lustplaets zyner Edelheit bestaet in schoone onbekrompe
plantaedjen, en lanen, en wandelryen, bezet met allerhande
vruchtboomen, loopende daer nevens de groote rivier. Hier toe
is voor zyn Edelheits Koebeesten een deftige stalling van hout
gemaekt. Het huis ook van dezelve stoff getimmert bestaet in
eene lange zael, en eenige binnenvertrekken.
Er waren ook reizigers die Bataviase thuynen op de etsplaat vastlegden.
Bekend zijn de kopergravures van de Duitser Johann Wolfgang Heijdt.
In zijn boek Allerneliester Geografphisch- und Topografphische Schau-Platz,
von Africa und Ost-Indien zijn er zo'n 115 opgenomen. 2° Bouwkundige en
landmeter Heijdt tekende stalls- en landschapsgezichten van VOC-bezittingen, maar ook woonhuizen en thuynen. Bij de platen, 'Prospecten',
schreef hij een toelichting. In zijn Schauplatz kwam de thuyn van zijn
mecenas, gouverneur-generaal Adriaan Valkenier, uitgebreid aan de
orde. Heijdt schreef dat Valkenier een kritisch opdrachtgever was die
als een schoolmeester ter plekke een tekening lijn voor lijn bekeek en
als ze hem niet zinde Heijdt niet alleen een reprimande gaf maar hem
haar ook liet overmaken.21
und er, als ein curioser Herr, alsobalden, warn ich ihm einen
Entwurff iiberreichet, meine Zeichnung in die Hand genommen, solche gleich auf den Platz, wo ich sie verfertiget, getragen,
und alles punctatim nach dem Original revidiret hat. So nun das

geringste durch mich ware vergessen oder ausgelassen worden,
hate ich gewisslich nicht allein eine Reprimande zo hiiren gehabt, sondern auch eine neue Zeichnung verfertigen miissen;
Als we Heijdts beschrijving van Valkeniers thuyn lezen en de bijbehorende afbeeldingen bekijken, mogen we concluderen dat we een tekst
en platen in handen hebben die Valkeniers toets der kritiek hebben
doorstaan.22
Heijdts werk doet niet onder voor de lofzangen op vaderlandse buitenplaatsen.
Valkeniers thuyn aan de Antjolseweg was omheind met een hekwerk
van stenen pijlers en houten schotten. De achterzijde van de thuyn
grensde aan de baai van Batavia. De ingang aan de straatzijde zag eruit
als een speelhuis. Het voorterrein was omheind door hagen die door
slaven werden gesnoeid. Op het terrein waren wandelpaden aangelegd
die waren omzoomd met schaduwrijke kanariebomen. In de thuyn
groeiden dadel-, pisang- en kokosbomen en ananasstruiken. Er stonden
twee indrukwekkende volieres. Dat waren stenen bouwwerken van
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twee verdiepingen hoog, elk bekroond door achthoekige torentjes die
op lantaarns leken. Gevlochten koperdraad deelde de ruimtes op in
verschillende hokken. In deze volieres vlogen, kwetterden, koerden en
floten een bontgevederde papegaai van de Molukken, een paradijsvogel
van Nieuw Guinea, een Javaans pertoetduifje, een pauw uit de Sumatraanse bossen, een wit rijstvogeltje, een groenperkietje, een beo, een
argusfazant, een dolksteek duif, een gele kakatoe en andere vogels23
uit Azie, van de Kaap en de Arabische kusten.
Voor de volieres lag een vierkante vijver met een fraaie balustrade.
In het water zwommen bontgekleurde vissen. Midden in de vijver lag
een brug die naar een een verdieping hoog gastenpaviljoen leidde, dat
van marmer en gemarmerd hout was gebouwd. In de tuin stonden
lantaarns op gemarmerde voetstukken. De bomen in dit stuk tuin waren
piramidevormig geschoren. In het midden stond een fontein waarvan
het zinken middenstuk gevormd werd door een Adam en Eva onder
de paradijsboom. Op de vier hoeken stonden tritonbeelden met muziekinstrumenten. Er was nog een tweede vijver waarvan de randen waren
bekleed met schelpen afkomstig van de Molukken. Bij deze vijver was
door een Chinese tuinarchitect een grot gemaakt met in miniatuur
smalle kronkelpaden, bochtige trappen, bruggen, een Chinese pagode
en Europese huizen. Bovenop de rots stond een enorme Neptunus met
zijn drietand in een schelp die op dolfijnen rustte. Dit grotwerk bevatte
op zich weer een grotje en voor een van de huisjes was een vijvertje
aangelegd met een fonteintje. Deze tot in het kleinste detail uitgevoerde
grot was niet typisch Bataviaas. Vaderlandse buitenplaatsen waren ook
met dergelijke grotten versierd.
Naast de reeds genoemde volieres lag het woonhuis. De deur was
versierd met verguld lofwerk. Zes stenen pilaren stutten het dak van
de voorgalerij. Er was een biljarthuis met veel ramen. Er waren ook
huizen voor de slaven. Vanaf de gebouwen leidde een pad door de
tuin. Langs dit pad stonden oranjebomen. Verspreid over de tuin stonden beelden, bloemenvazen en gemetselde postamenten; overal lagen
stukken koraal.
Eveneens aan de Antjolseweg lagen de thuynen Schoonsigt en Vijvervreugt. Eigenaar van deze thuynen was gouverneur-generaal Jeremias
van Riemsdijk.24 Beide thuynen deden niet onder voor die van Valkenier. Vijvervreugt dankte zijn naam aan de vijvers die er waren aangelegd. Voor de naam Schoonsigt had hij zich laten inspireren door het
mooie uitzicht dat deze tuin bood op de bergen en op de zee. In beide
thuynen lagen waterpartijen, sterrebossen, speelhuizen, biljartzalen,
oesterbanken 'die seer lekkere oesters in goede quantiteyt uytleveren',
en er liep rundvee en een roedel herten. In een brief aan zijn familie
in het vaderland besloot Van Riemsdijk zijn opsomming wat Vijvervreugt en Schoonsigt to bieden hadden:25
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jagtjes en roeyschuiten, en een groot veehok, wel voorsien van
kalkoen, capponen, hoenders, eenden en duyven, waarbij sig
de assurante* huysmussen, die hier net zijn als in 't vaderland,
meede in menigte gevoegd hebben.
* assurante: brutale
Op beide thuynen werken 'een Europeese koetsier, Een Europeese kok,
Twee Europeese oppassers en tweehonderd mans en vrouwslaven en
haar kinderen'. 26 Jeremias van Riemsdijk schreef aan zijn zusters dat
kruiden, groenten, fruit en bloemen welig groeiden in de Bataviase
grond. Van Riemsdijks opsomming is nog uitgebreider dan die we
reeds bij Bontius lazen.27
Het gras groeyt daar als in Nederland soo meede allderhande
kruyden groenten als salie, rosemaryn, wynruyt, salade, wortelen, selderye, andivie, kool in zoort, excepto blomkool, snyboonen, peulen, witte boonen, grauwe erwten, aardappelen en
alderhande vrugten als soetappelen, citroenen, pompelmoessen, enz. en bloemen in menigte, daaronder witte lelien, angelieren en roosen, van welke laatste op Cicero* hooge heyningen
zyn, daar men van verre de reuk heeft.
* Cicero: Tjiseroewa
Thuyneigenaar Van Riemsdijk was een goed voorbeeld voor zijn zoon
Willem Vincent Helvetius. In 1776 schreef de trotse vader aan familieleden over de thuyn Tandjong Priok van Willem Helvetius:28
Myn soon, tans commissaris over den Inlander, heeft een extra
fraaye buytenplaats gekogt een uur van Batavia geleegen aan
de zeekant, genaamt Tandjong Priok, voor 16.300 rds., daar men
een ruym gesigt in zee heeft en de schepen op de Bataviase
rheede kan sien leggen, aan de landkant zyn fraaye bossen alle
van vrugtbomen zeer vermakelyk.
Tandjong Priok stond al langer bekend als het eindpunt van de boottochtjes die de Bataviase jeugd maakte. In 1723 had de VOC'er Jan de
Marre gezien dat Tandjong Priok aantrekkingskracht uitoefende op de
verliefde stelletjes en schreef hierover in zijn gedicht Batavia:29
't Vermaaklyk Tangjongpree, dat wy daar ginds beschouwen,
Met vruchtplantadien, en prachtige gebouwen,
Met lustwaranden van aanminnelyken zwier,
Strekt tot een uitvlucht aan den vryen Batavier,
Als by in 't Speeljacht op de gladgekemde stroomen,
Zyn oogen weidende langs groenbeplante zoomen,
Dees' hoek bestevent, dan is 't feesttyd op den vloed;
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Dan leeft het Land: de Jeugd, die haar verlangen boet,
Verlustigt zich in 't koelst der frisse middagwinden.
De Min speelt hier haar rol [...]
Niet alleen aan de hand van reisboeken kunnen we reconstrueren hoe
de Bataviase thuynen eruit hebben gezien. Ook aan de hand van kaarten
krijgen we enig inzicht hoe een Bataviase thuyn was ingericht, bijvoorbeeld de plattegrond van de thuyn van raad extra ordinair Jan Schreuder
aan de Jacatraseweg." Waarschijnlijk is deze thuyn tussen 1750 en 1755
aangelegd. 31 Het woonhuis bestond uit een woonlaag en had een achtergalerij die aan de tuinzijde open was. Rondom het huis was een brede
stoep aangelegd. De siertuin was in perken opgedeeld. Op het terrein
stonden enkele bijgebouwen, een rijstschuur, een menagerie, een voliere, een koetshuis en een stal.

De huizen op de thuynen
In de loop van de achttiende eeuw werden er steeds meer thuynen
aangelegd. Het ene woonhuis was nog groter dan het andere. Deze
huizen kunnen we in drie bouwstijlen onderverdelen.32
1. Het landhuis in Oudindische stijl
Het huis heeft een laag aflopend dak en ruime galerijen. Een diepe
gang met aangrenzende kamers doorsnijdt het huis. Het geheel bevat
een woonlaag. Bijvoorbeeld het woonhuis van Jan Schreuder. Deze
Oudindische stip is het meest toegepast omdat hij voldoet aan de
eisen van ruimte, licht en lucht. Het huis kon goed worden geventileerd en was daarom koeler dan het zogenaamde dichte huis in de
Bataviase binnenstad.
2. Het landhuis in Oudhollandse stzjl
Dit huis heeft alle kenmerken van een patriciershuis. Het heeft een
voorhuis, een trappenhuis, een bovenverdieping en een uilenzolder.
Voorbeeld: het huis van gouverneur-generaal De Klerk op Molenvliet.33 Bij zijn overlijden in 1780 bestond zijn thuyn volgens het
testament uit de volgende gebouwen: 34 'een groot steene woonhuijs,
twee zijvleugels, was- en pakhuijs, slaave vertrekken, combuijs,
paardestallen, wagenhuijsen en koetsierswooning, benevens nog
een gebouw met diverse agterkamers, weleer door zijn Hoog Edelheijds lijfwagt g'occupeerd.'
3. Het landhuis in zogenaamde Compagniesstijl
Dit type huis heeft een benedenhuis dat aan de voor- en achterzijde
open is. Het heeft grote zijgalerijen. Het bovenhuis is gesloten. Voorbeeld: Tandjong Priok van Willem Helvetius van Riemsdijk.35
In de huizen stond meubilair dat veelal op Batavia was gemaakt door
de handwerkslieden in het Ambachtskwartier. 36 Het waren djati- of
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ebbenhouten kasten, tafels en stoelen. De kasten hadden glazen deuren
en stonden in de woonkamer op een opvallende plaats, vaak in vol
zonlicht. De uitstalling van kostbare schalen, schotels, vazen en theeserviezen van Chinees en Japans porselein, eetserviezen van Delfts
aardewerk, bekers, champagneglazen, karaffen, roemers en forse bokalen was dan ook goed zichtbaar. Sommige serviezen waren versierd
met het familiewapen of droegen VOC-initialen. De wijnglazen waren
gegraveerd met wijnranken of schepen. Waarschijnlijk was dit glaswerk
eveneens in het Ambachtskwartier gemaakt. Op de bureaus van de
huiseigenaren stonden zilveren inktstellen met inscripties. Aan de
muren hingen grote spiegels in vergulde lijsten of schilderijen. In een
enkel huis stonden boekenkasten.
De latere gouverneur-generaal Pieter van Overstraten was niet te
spreken over de inrichting van de huizen. Hij karakteriseerde ze als uitdragerijen.37
Alles wat men binnen Er buijten de huizen heeft zyn meest
witte muuren die van binnen zoo met meubelen overkropt zyn
dat ik in het eerste huis daar ik kwam in een uytdragers winkel
meende te komen. Plafon ken men nauwelijks, Er behangsels
kan men om de vogtigheijd & ongedierte niet gebruyken. Er
zyn weynige Steden geloof ik waar men minder weet wat
Smaak zij dan hier, Kleeding, meubelen, huizen, Kortom alles
is lomp, als het maar wezenlyke waarde heeft is het goed, maar
fatsoen wilt men nooyt betalen. nu wat de Smaak aangaat, kan
men hier over in het Vaderland oordeelen, zoo men de menschen
maar beschouwd die hier vandaan Komen.
Van Overstraten schreef zijn kritische observaties vlak na zijn aankomst,
in 1781, in een reisverslag aan zijn familie in het Brabantse Bergen op
Zoom. Zo'n tien jaar eerder arriveerde de Franse gezagvoerder Louis de
Bougainville op Batavia. Bij hem lezen we nog de verbazing over datgene wat Batavia haar bezoekers te bieden had. Temidden van de thuynen zag De Bougainville een 'gedenkstuk, 't welk 'er een bijzonder
persoon aen de zanggodinnen heeft toegewijd'. 38 Het betrof de thuyn
Kliphof van de predikant en rector van het Bataviase Seminarium Johan
Mauritius Mohr. Waar andere eigenaren grote huizen in hun thuynen
hadden laten neerzetten, had Mohr, met geld van zijn echtgenote, een
toren laten bouwen van zes verdiepingen hoog. 39 De familie Mohr
woonde op de tweede verdieping. Bovenin had de predikant een sterrenwacht, met apparatuur uit het vaderland, die kon wedijveren met
de beste sterrenwachten in Europa. Mohr deed hier zijn astronomische
waarnemingen, een liefhebberij uit zijn jeugd. De resultaten ervan
stuurde hij naar de Haarlemsche Maatschappij van Wetenschappen.
Mohrs bijdragen werden gewaardeerd en geprezen. In zijn 'sterreschouwplaets' ontving hij vele geInteresseerden zoals de Britse kapitein
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James Cook en de reeds genoemde Fransman De Bougainville. Toen
De Bougainville Mohr bezocht, was het observatorium nog niet gereed.4°
De heer Mohr, eerste leeraer van Batavia, een man van onmetelijke rijkdommen, maer veel achtenswaardiger door zijne kundigheden en geneigdheit tot de wetenschappen, heeft aldaer,
in een zijner luchthuizen, eene sterreschouwplaets, die ijder
koningklijk geslacht eer zoude aendoen, laten oprichten. Dit
gesticht, dat nog nauewelijks voltooid is, heeft hem een onnoemelijk geldt gekost. Doch het lofwaerdigste is dat hij 'er zelf
waernemingen doet. Hij heeft allerlei soorten van de beste
werktuigen, tot de naeuwkeurigste waernemingen noodig, uit
Europa doen komen, en is in staet om 'er zich van te bedienen.

Tot slot
Op deze Bataviase thuynen volgden de bewoners een strikte dagindeling die tot in de twintigste eeuw werd nagevolgd. 's Morgens vroeg
stond men op en dronk in zijn slaapgoed op het terras een kopje koffie
of thee. Vervolgens werd er van acht tot twaalf gewerkt. Om twaalf
uur volgde een maaltijd. Daarna ging men tot vier uur rusten. Tussen
vier en zes uur werden rijtoertjes gemaakt. Van zes tot negen uur dineerde men, ontving gasten of legde zelf bezoeken af. Om elf uur was
het tijd om te slapen.41 Soms werd de sleur doorbroken en werden er
op de thuynen feesten gegeven waar een toneelstuk werd opgevoerd.
Cornelis de Bruyn was gast op zo'n feest met eten en drinken en theater
van de lach als toetje na.42
De tafel was gedekt in eene ruime van hout opgestelde loots
[...]. Hier werden wy zeer deftigh met visch en vleesch onthaelt,
wordende de spys met schoonen wyn wel begoten. [...] In het
midden der vreught vertoonden zich drie of vier Hollanders,
waer van 'er twee gekleedt waren als vrouwen uit Waterlant,
die in het aenregten van snakeryen hunne rol vry wel speelden.
Reisverhalen, brieven en notities tonen de vele facetten van de Bataviase
thuynen. Bezoekers aan Batavia waren alien, op Van Overstraten na,
enthousiast over de ligging en de inrichting van de thuynen. Ze roemden
de thuynen. Op haast lyrische wijze werden de organische zaken (fauna
en flora) en anorganische zaken (de architectuur) van de Bataviase
thuynen beschreven. Ze maakten wandelingen op en rondom de thuynen en gaven hun ogen goed de kost. In hun loftuitingen deden zij niet
onder voor de schrijvers en dichters die in het vaderland de statige
buitenplaatsen aan de Vecht en andere rivieren bezongen. Toch zijn er
verschillen tussen de Bataviase en de vaderlandse lofzangers. De Bataviase thuynbezoekers waren geen schrijvers en dichters, maar zeelieden,
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medici, schilders en landmeters. En zij waren in ieder geval geen gevierd
auteur zoals de vaderlandse lofdichters. Maar zij letten goed op en
beschreven wat zij zagen. Over het algemeen verschilden de Bataviase
thuynen niet veel van de vaderlandse buitens. Hoewel sommige thuynen uiterst opgepronkt waren, kwam de inrichting van de thuynen in
grote lijnen overeen met die van de buitens. Feit is dat de Bataviase
ambiance ertoe heeft bijgedragen dat de Bataviase thuynen de vaderlandse lusthoven naar de kroon staken.

Adrienne Zuiderweg studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
COCMA in Utrecht en aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1992 werkt
zij bij de UvA als aio aan een proefschrift over het literaire en culturele leven
in Batavia in de zeventiende en achttiende eeuw.
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Noten

* Recentelijk onderzoek bracht nieuw materiaal op tafel. Daarom wijkt deze
bijdrage of van de lezing voor de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde op 21 januari 1995.
1 De volledige titel luidt: Jacobi Bontii, Medici Civitatis Bataviae Novae in lava
Ordinarii, Historiae Naturalis & Medicae India Orientalis Libri Sex. Dit boek is
opgenomen in het werk van de Amsterdamse medicus Guliemi Pisonis [...]
de Indiae Utriusque re Naturali et Medica Libri Quatuordecim (Amstelaedami:
Ludovicum et Danielem Elzevirios, A° MD CLVIII). (KITLV y 96). Zie ook:
Swaying, C., 'Ter nagedachtenis van Jacobus Bontius M.D., geboren in
1592 to Leiden; archiater der stad Batavia van 1627 tot 1632'. In: Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indie XXX, ser. 6, dl. V (1868) 285-337.
2 Bontius 1658, Lib. VI, 13, 100, 115, 155 en 157. Zie ook Swaying 1868, 302.
3 Troostenburg de Bruijn, C.A.L. van, Biographisch woordenboek van Oost-Indische predikanten (Nijmegen: P.J. Millborn, 1893) 110-111.
4 Haan, F. de, Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan
der stad (Batavia, 1922) dl. I, § 138.
5 Kalff, S., 'Indische buitenplaatsen'. In: De Indische Verlofganger 6 (1927), 1

(12 augustus) 2.
6 Zie voor een recente studie naar de gezondheidstoestand in Batavia: Brug,
P.H. van der, Malaria en malaise. De VOC in Batavia in de achttiende eeuw
(Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1994). Diss. RUL.
7 Nieuhof, Joan, Zee en Lant-Reize door verscheide gewesten van Oostindien, behelzende geschiedenissen. Beneffens een beschrzjving van lantschappen, steden, dieren,
gewassen, draghten, zeden en godsdienst der inwoonders: En inzonderheit een wytloopig verhael der stad Batavia (Amsterdam: de weduwe Jacob van Meurs,

1682). (UB Amsterdam 537 A 9)
8 Aenmercklycke Reysen van Christophorus Frikius, Nae en door Oost-Indien; van 't
Jaer 1680. tot 1686. In: Drie seer Aenmercklijke reysen Nae en door veelerley Gewesten
in Oost-Indien; Gedaen van Christophorus Frikius [...]: Elias Hesse [...]: Christophorus
Schweitzer [...] (Utrecht: Willem vande Water, MDCXCIV) 30. (UB Amster-

dam 461 F 4)
9 Barchewitz, Ernst Christoph, Allerneueste und wahrhaffte Ost-Indianische ReiseBeschreibung [...] (Chemnitz: Johann Christtoph und Johann David StOsseln,
1730) 91-92. (UB Amsterdam 1944 G 32)
10 Deze ziekte, een soort rode hond, kwam bij mensen voor die voor de eerste
keer in de tropen aankwamen.
11 Bruyn, Cornelis de, Reizen over Moskovie, door Persie en Indie: Verrykt met Driehondert Kunstplaten, Vertoonende De beroemste lantschappen en steden, ook de byzondere dragten, beesten, gewassen en planten, die daer gevonden worden 1_1. Alles
door den Auteur zelf met groote naeukeurigheit na 't leven afgetekend, en nooit voor
deze in 't ligt gebragt (Amsteldam: Rudolph en Gerard Wetstein, Joannes

Oosterwyk, Hendrik van de Gaete, 1714) 351. (UB Amsterdam OG 77-18).
Zie voor meer informatie over De Bruyn: Hannema, Kiki, Cornelis de Bruyn,
'Onsterflyk in vier wereltdeelen' (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam,
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1994). Doctoraalscriptie Nederlandse Taal- en Historisch Letterkunde
(ISBN 90-9007818-5).
12 Genoemd naar de streek. Het betekent rode aarde.
13 De Bruyn 1714, 366.
14 Idem, 367. Sering-sing is een grassoort: grofbiesgras.
15 Hannema 1994, 103 n. 398. Zie ook: Breuning, H.A., Het voormalige Batavia.
Een Hollandse stedestichting in de tropen. Anno 1619 (Amsterdam: Allert de
Lange, 1954) 106.
16 De Bruyn 1714, 367-368.
17 Idem, 368.
18 Idem, 370. De tekeningen zijn in zijn boek opgenomen.
19 Idem, 396.
20 Heijdt, Johann Wolfgang, Allerneaester Geografphisch- und Topografphischer
Schau-Platz, von Africa und Ost-Indien, von den Wichtigsten der Holliindisch-OstIndischen Compagnie in Africa und Asia zugehorige Ldndere, Kiisten und Insulen

1..4 Wilhermsdorff: Johann Carl Teschner, 1744). (KB Den Haag 2102 A 7)
21 Idem, 41-42.
22 Idem, 125-141; 'Prospecten' No. XLIII - No. XLVII. Zie ook: Kalff 1927,
2-3.
23 Volgens Kalff 1927, 2-3, waren dat er zo'n 3.000.
24 Kalff, S., 'Jeremias van Riemsdijk (Slot)'. In: De Indische Gids 25 (1903) II,
949-965.
25 Kalff, S., 'Oude huizen to Batavia'. In: De Indische Verlofganger 6 (1928), 39
(4 mei) 464-466, cit. 464.
26 Idem, 464.
27 Kalff 1903, cit. 950.
28 Kalff, S., 'Bataviasche wijken (Kleine Boom en Tandjong Priok)'. In: Geillustreerd weekblad voor Nederland en Kolonien 9 (1925), 11 (9 augustus) 175181, cit. 177. Zie ook: Kalff 1903, 950.
29 Marre, Jan de, Batavia, begrepen in zes boeken (Amsteldam: Adrian Wor en
Erve G. onder de Linden, MDCCXL) 238-239. (UB Amsterdam 461 F 4)
30 De volledige titel van de kaart luidt: 'Plattegrond van de Thuyn en Woonhuys behoorende Aan den WelEdele gestr. Heer Jan Schreuder R. Extra
ord. v. N.I. zijnde gelegen be-oosten Batavia tusschen de Groote Revier en
de Jacatraase Heere Wegh opgenoomen in de Maand van Mey 1755'. Zij
is onderdeel van de verzameling Bodel Nijenhuis in de universiteitsbibliotheek van Leiden. De kaart is gekleurd. De afmetingen van de rand zijn
44,8 bij 32,8 cm. Het noorden bevindt zich aan de onderzijde van de plattegrond. Zie voor een beschrijving van deze plattegrond: Bosboom, H.D.H.,
'Een buitenverblijf of "thuyn" nabij Batavia in de 18de eeuw'. In: Tijdschrift
voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde XLVII (1904) 55-68. Zie ook: De
Haan 1922, dl. I, § 437-439.
31 Schreuder arriveerde in 1750 in Batavia. Hij kwam van Suratte waar hij
werkzaam was geweest als directeur. In 1755 werd hij benoemd tot raad
extra ordinair.
32 Wall, V.I. van de, 'Batavia's oude landhuizen'. In: Geillustreerd weekblad voor
Nederland en Kolonièn 16 (1932), 12, pp. 365-366. Zie ook: Wall, V.I. van
de, Batavia's oude landhuizen (z.p., z.j.). Wall, V.I. van de, Indische landhuizen
en hun geschiedenis (Eerste deel Batavia: Uitgegeven door het Koninklijk
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Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen bij G. Kolff &
Co., 1932).
33 De Klerk kocht de thuyn in 1755 voor f 50.000. Waarschijnlijk is men in
dat jaar ook met de bouw begonnen.
34 De Haan 1922, dl. I, cit. § 73.
35 Dit laatste huis werd waarschijnlijk in 1756 gebouwd. Opdrachtgever was
de raad-ordinair Pieter van den Velden. Van de Wall 1932, 20.
36 Meer informatie over inrichting van huizen in publikaties van Wall, V.I.
van de, 'Indische meubels uit den Compagnies tijd'. In: Nederlandsch-Indie.
Oud & Nieuw 15 (1931, 12 (april) 369-377; 'Het oude koloniale meubel in
het land van herkomst'. In: Cultureel Indie 5 (1943) 51-59; ook in Van de
Walls artikelenreeks 'Remnants of Bygone Days'. In: Sluyter's Monthly 2
(1921) 4 (April) - 8 (August).
37 Overstraten, P.G. van, Journaal van een Reijs van de Caab tot Batavia, 25r-25v.
(KITLV H 178)
38 Bougainville, Louis de, Reis rondom de Weereldt, gedaen op bevel des konings
van Frankrijk, in de jaren 1766 tot 1769, met het fregat La Boudeuse en het fluitschip
L'Etoile [...1. Uit het Fransch vertaald en met eenige Aenteekeningen verrijkt, door
Pieter Leuter (Dordrecht: Abraham Blusse en Zoon, 1772) 333. (KIT RN-61)

39 Het gebouw was in 1768 gereed en kostte 80.000 rijksdaalders.
40 De Bougainville 1772, 333.
41 Stavorinus, J.S., Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop, naar Batavia,
Bantam, Bengalen enz. gedaan in de jaaren MDCCLXVIII tot MDCCLXXI, door den
heer J.S. Stavorinus, schout by nacht bij de admiraliteit van Zeeland. Gevolgd van
eenige belangrijke Aanmerkingen over den aart, gewoonten, levenswijze, godsdienstplegtigheden en koophandel der volkeren in die gewesten (Leyden: A. en J. Hon-

koop, MDCCXCIII) 216-217. (KIT RP-211)
42 Het verjaardagsfeest van mevrouw Van Riebeeck op haar thuyn op het
eiland Onrust; De Bruyn 1714, 397.
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Mevrouw Van Aart. Zij stond in veel opzichten model voor DermotIts mevrouw
van Kleyntjes en Gilbertsz' mevrouw Van Noort.
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Tweemaal Kleyntjes
GUUS HOUTZAGER

In 1986 verscheen Ambon, daar hebben wij gewoond, van de hand van
Victor Gilbertsz, een pseudoniem van I.P.L. Bouwman sr. Dit kloeke
boek beschrijft in romanvorm de belevenissen op Ambon van de hoofdfiguur Edo, zoon van een op het Molukse eiland gelegerde Hollandse
officier. Tijd van handeling is de Eerste Wereldoorlog, Edo is in het
grootste deel van het boek negen jaar oud. Ambon, daar hebben wij gewoond
is een uitvoerige, zeer gedetailleerde en charmante verbeelding van een
Indische jeugd, die ongetwijfeld voor lezers met een soortgelijke achtergrond als de auteur veel nostalgische herkenningspunten bevat. Een
boek voor een breed publiek is deze autobiografie niet geworden. Ongetwijfeld heeft Gilbertsz/Bouwman daarnaar niet gestreefd. Ook heeft
hij Been werk met grote literaire pretenties willen schrijven. In een
heldere, directe stip vertelt hij zijn verhaal, dat het niet moet hebben
van een uitgewerkte plot en vol is van details die iemand zonder speciale
band met Ambon waarschijnlijk onverschillig zullen laten.
Anders is dat voor wie, op wat voor manier dan ook, geInteresseerd
is in Ambon. Gilbertsz geeft een rake schets van de Hollandse bovenlaag
in de koloniale Ambonese samenleving, gezien door de ogen van een
opgroeiende jongen die ook met de 'lagere' standen volop contact heeft.
Maar niet alleen de belangstellende in de recente Molukse geschiedenis
kan kleine schatten opdelven uit Ambon, daar hebben wij gewoond. Ook
voor liefhebbers van een van de parels uit de kroon van de IndischNederlandse letterkunde, Maria Dermoilts De tienduizend dingen, bevat
Gilbertsz' boek enkele bijzondere kostbaarheden. De bij Gilbertsz optredende 'Oude Dame' mevrouw Van Noort, hotelhoudster in de stall
Ambon en eigenares van het buitenhuis Kati-Kati, kan namelijk grotendeels gelijkgesteld worden aan Felicia van Kleyntjes, de onvergetelijke
hoofdpersoon uit Maria Dermotits meesterwerk. Grotendeels gelijkgesteld, want naast opvallende overeenkomsten zijn er even markante
verschillen. In dit artikel wil ik op beide ingaan - en een verklaring
zoeken voor de verschillen.
Maria Dermoilt verbleef op Ambon van maart 1910 tot maart 1914.'
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Kort voor de door Gilbertsz beschreven periode, met andere woorden.
De nog jonge Maria, moeder van twee kinderen (haar zoon Frederik
Johannes werd op 14 september op Ambon geboren) was vaak lange
tijd alleen, doordat haar echtgenoot, werkzaam bij de rechterlijke macht,
vele dienstreizen moest maken. Een troost vormde haar vriendschap
met Johanna Louisa van Aart, hotelhoudster in de stad Ambon en
eigenares van het landgoed Kate-Kate ('klein'). Mevrouw Van Aart
wijdde haar jonge vriendin in talloze facetten van het Ambonese leven
in. Ook liet zij haar kennismaken met het werk van de zeventiendeeeuwse natuurvorser G.E. Rumphius, die op even ontzagwekkende als
ontroerende wijze flora en fauna van de Molukken beschreef in D'Amboinsche Rariteitkamer en Het Amboinsche Kruidboek.2
Mevrouw Van Aart stond in veel opzichten model voor mevrouw
van Kleyntjes, de hoofdfiguur uit De tienduizend dingen: 'Naar het leven
is mevrouw van Kleyntjes, 3 de grootmoeder, haar jeugd zag ik zo',
schreef Maria DermotIt in een brief. 'Zij sprak, hoewel ik zeer bevriend
met haar was, nooit over haar man of haar jeugd. Zij had 2 zoons
waarvan de ene op deze wijze sneuvelde (hij werd beschoten door de
pijl van een Berg-Alfoer) wat weinig voorkwam. De andere zoon deugde
niet veel en teerde zo'n beetje op haar zak. Ze had namelijk een hotel
in de stad en dan de tuin waarheen zij alleen goede vrienden mee nam.'4
Dat Gilbertsz' mevrouw Van Noort en DermotIts mevrouw van Kleyntjes sprekend op elkaar lijken, zal na het lezen van deze achtergrondinformatie, niemand verbazen. Gilbertsz introduceert haar als volgt: 'De
Oude Dame beheerde haar hotel met ijzeren hand. Gekleed in sarong
en witte kebaja, op blote voeten in haar sandalen, soms met een sleutelmandje aan de arm, joeg zij achter haar personeel aan' (p. 221).5
In De tienduizend dingen (in 'Het eiland', het eerste deel van dit wonderlijk gecomponeerde boek) maakt de lezer aldus kennis met mevrouw
van Kleyntjes' uiterlijke verschijning: 'Iedereen wist hoe zij eruitzag:
klein van stuk en gedrongen, in haar batiksarong en eenvoudige witkatoenen kabaai, met een klein kriebelkantje of helemaal zonder kantje,
geen mooie kabajaspelden, met veiligheidspelden gesloten; op blote
voeten in stevige leren sandalen; bruingebrand, vol zomersproeten en
zonneplekjes, altijd blootshoofds, met springerig grijzend haar'
(p. 132).6
De lezer van De tienduizend dingen weet dan al het nodige over de
hoofdfiguur uit het boek: onder meer dat zij de bewoonster is van het
oude landgoed Kleyntjes. Gilbertsz evenwel stelt zijn mevrouw Van
Noort voor als hotelhoudster, die het landgoed alleen in haar vrije tijd
bezoekt. Maria Dermoilt vertelt in het deel 'De tuin Kleyntjes' over de
voorgeschiedenis van haar hoofdfiguur. Daaruit blijkt dat zij nooit een
hotel heeft bezeten. Wel heeft zij een pied-a-terre in 'de stad aan de
buitenbaai', in de vorm van 'een oud familiehuis'. Later - Felicia is
dan, na een periode in Europa, weer op 'het eiland' ingeburgerd - is
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dit huffs 'goed verhuurd; een paviljoenkamer bleef voor Felicia, als zij
in de stad aan de buitenbaai moest overnachten' (p. 166). Het is een
van de vele afwijkingen van 'de werkelijkheid' (zoals die in de brief
aan de vertaalster werd gememoreerd) in Maria DermotIts boek.
Haar mededeling uit de brief aan de vertaalster dat de 'echte' mevrouw
van Kleyntjes twee zonen had, komt overeen met wat Gilbertsz vertelt.
Allereerst komt bij hem ter sprake: 'Haar zoon Karel beheerde de tuinen
en stallen van haar buitenhuis op Kati-Kati aan de overkant van de
baai' (p. 222). En wat later vernemen we: 'Haar oudste zoon die, zich
aangetrokken voelend tot een militaire carriere, naar Holland was gegaan om de officiersopleiding aan de Militaire Academie te Breda te
volgen en gehuwd was teruggekomen, sneuvelde tijdens een patrouilletocht op Ceram. Zijn in verwachting zijnde weduwe was met hun dochtertje teruggegaan naar Holland waar haar moeder woonde' (p. 242).
Mevrouw van Kleyntjes heeft maar een zoon, Willem (algemeen verbasterd tot Himpies), die, tegen de zin van zijn moeder, officier wordt
in Breda en kort na zijn terugkeer naar Indie sneuvelt tijdens een expeditie op Ceram. Maar Himpies is niet getrouwd en heeft geen kinderen.
Op het moment van zijn dood heeft hij alleen een ongelukkige verhouding achter de rug met de vrouw van een collega-officier.7
Gilbertsz' hoofdfiguur Edo wordt met mevrouw Van Noort geconfronteerd wanneer hij uit de keuken van haar hotel een fraaie schelp probeert
te ontvreemden. Hij wordt daarbij betrapt door de Oude Dame, die
hem niet straft wanneer ze hoort dat hij schelpen verzamelt. Zijzelf bezit
een magnifieke schelpenverzameling, die ze Edo vervolgens laat zien.
Wie bekend is met De tienduizend dingen voelt bij het lezen van deze
scene onmiddellijk een schok der herkenning, want ook Felicia van
Kleyntjes wordt beschreven als een fanatiek verzamelaarster van schelpen - en andere dingen. Felicia benoemt de schelpen met hun prachtige
Rumphiaanse namen: mevrouw Van Noort niet. Zij houdt het op de
Latijnse benamingen voor de schelpen, maar blijkt wel over een grote
kennis van deze schepseltjes te beschikken. Mevrouw Van Noort
schenkt Edo enkele schelpen en terloops komt ter sprake dat zij op
Banda heeft gewoond.
Hierna laat Gilbertsz zijn jonge hoofdfiguur even in de steek en behandelt, vanuit het perspectief van mevrouw Van Noort, haar levensgeschiedenis. Die vertoont nauwelijks overeenkomsten met de biografie
van Felicia van Kleyntjes uit De tienduizend dingen. Mevrouw Van Noort
is, anders dan Felicia, die op de tuin Kleyntjes is geboren en opgegroeid
(althans de eerste zeven jaar van haar leven), afkomstig van Banda. Zij
is daar getrouwd met 'een van de laatste nakomelingen van een oude
perkeniersfamilie' (Felicia trouwt met een levensgenieter die bij haar
wegloopt voor haar terugkeer naar Kleyntjes). Om economische redenen verkopen mevrouw Van Noort en haar echtgenoot hun bezittingen
op Banda en vestigen zich op Ambon, waar zij een hotel beginnen. Na
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de geboorte van hun zonen komt de echtgenoot van mevrouw Van
Noort om tijdens een zeereis. Zij vindt een steun en toeverlaat in haar
bediende Marcus en herinnert zich, mede door een geheimzinnige
droom, dat een oom van haar, loom Theo de Alfoer', een huis op Ambon
bezat - dit nu is Kati-Kati. Samen met Marcus bezoekt zij het huis, dat
volledig in verval is geraakt en waar alleen nog een stokoude bediende
in een van de bijgebouwen verblijft. Van hem horen mevrouw Van
Noort en Marcus hoe het oom Theo is vergaan. Na de dood van zijn
geliefde echtgenote, die was verdronken bij de befaamde 'zeetuinen',
was hij een gebroken man, die zijn bezit verwaarloosde. Na zijn dood
wilde hij niet worden begraven, maar neergelaten in de 'zeetuinen'
waar ook zijn vrouw zich moest bevinden.
Mevrouw Van Noort blijkt de wettige erfgename van Kati-Kati. Ze
besluit zich er te vestigen en het huis in oude glorie te herstellen.
Dankzij veel doorzettingsvermogen slaagt zij hierin: in de wijde omtrek
verwerft zij zich faam omdat zij alle venduties afreist om aan fraai
huisraad voor haar bezit te komen. Ze legt bijzondere collecties porselein
en schelpen aan, die menigeen haar benijdt. Ook begint zij op het
landgoed een boerenbedrijf, waar onder meer een grote veestapel wordt
gehouden. In het jaar waarin op Kati-Kati alles weer op orde is gebracht,
sneuvelt mevrouw Van Noorts oudste zoon. Na enige tijd leert zij in
haar verdriet berusten. In de Ambonese gemeenschap neemt zij intussen
een bijzondere plaats in: 'In de loop van de jaren was zij een onafhankelijke vrouw geworden. Of het nu de resident was of een schrijver eerste
klas, de commandant van het garnizoen of een Javaanse sergeant, de
kapitein der Chinezen of haar toekang kajoe, alien werden door haar
naar rang en stand bejegend en gerespecteerd' (p. 243). Zij houdt zich
'buiten de coterietjes van de kleine Europese samenleving', nodigt geregeld gasten uit op haar landgoed maar sluit geen 'diepgewortelde
vriendschappen'.
Ook mevrouw van Kleyntjes in De tienduizend dingen ontwikkelt haar
landgoed tot een bloeiend bedrijf, maar verwaarloosd is het nooit geweest: steeds heeft immers haar oude grootmoeder er de scepter gezwaaid. Zij is op Kleyntjes gebleven terwijl Felicia elders vertoefde en
een man trouwde die niet verdronk, maar haar in de steek liet. De
verdere exploitatie van de 'tuin' heeft een uitgesproken reden: de opvoeding van Himpies moet bekostigd worden (pp. 161/162). Er is hier nu
eenmaal geen sprake van een hotel in de stad!
Wanneer Himpies in Nederland studeert, verwerft Felicia, evenals
haar tegenhangster bij Gilbertsz, allerlei kostbaarheden voor haar huis.
Zij bemachtigt die op de vele tochten die zij over het eiland maakt. 'Het
huis op Kleyntjes raakte vol mooie dingen: grote rekken met borden
aan de muren: "famille verte", "famille rose", gekleurde kommen en
waterkannen (Felicia hield niet van blauw), kristallen muurkandelaars,
martavanen op de grond: met draken of leeuwekopjes, en een met de
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twee konijnen; zwarte gebeeldhouwde meubels of van dat roodachtig
glanzende bloemen-djatihout, ingelegd soms; koper, tin' (p. 192).
Niet genoemd in deze opsomming worden schelpen: die zijn er namelijk al lang. De grootmoeder bezat al een uitgebreide collectie, terwiji
Felicia zich in Himpies' kinderjaren voornam hem 'de mooiste, de grootste schelpenverzameling in de Molukken' te bezorgen (p. 182).
Net als mevrouw Van Noort is Felicia van Kleyntjes een centrale
figuur in de gemeenschap waarvan ze deel uitmaakt: 'Mevrouw van
Kleyntjes kende niet alle mensen op het eiland, - natuurlijk niet! maar wel velen' (p. 126) en 'Er gebeurde niet veel op het eiland dat
mevrouw van Kleyntjes niet te horen kreeg' (p. 134). Maar berusten in
haar verdriet is er voor mevrouw van Kleyntjes niet bij - integendeel.
Haar obsessie met de dood van haar zoon (door haar beschouwd als
een moord), haar betrokkenheid bij alle moorden die op het eiland
plaatsvinden en haar onvermogen de ultieme onrechtvaardigheid in de
wereld (dat de ene mens de ander vermoordt) voor lief te nemen, maken
haar tot een figuur tegen wie soms vreemd wordt aangekeken: 'Maar
er was iets, daarin overdreef zij toch' (p. 133). Deze eigenschappen staan
bovendien in rechtstreeks verband met het hoofdthema van De tienduizend dingen: hoe een mens moet leren ondraaglijk verdriet te dragen.
Bestaan er dus, in de hoofdzaken, allerlei verschillen tussen mevrouw
Van Noort en Felicia van Kleyntjes, het is interessant om te zien hoe
vele 'kleinigheden' uit het ene boek parallellen in het andere hebben,
ook al worden ze heel anders 'uitgewerkt'. Deze kleinigheden zijn er
in hoge mate verantwoordelijk voor dat je als lezer de beelden van
mevrouw van Kleyntjes en mevrouw Van Noort over elkaar ziet schuiven, en dat Gilbertsz' Ambon soms even Maria Dermolits 'eiland' wordt.
Maria Dermoilt en Gilbertsz noemen bijvoorbeeld beiden de autoritaire,
stijfkoppige inslag in het karakter van mevrouw van Kleyntjes I Van
Noort, haar hartelijkheid en haar muzikaliteit: zowel mevrouw van
Kleyntjes als mevrouw Van Noort speelt piano. Ook hun geboortejaren
kloppen bij benadering: Gilbertsz geeft als geboortejaar van zijn 'Oude
Dame' 1853 of '54 (p. 234), terwijl een omslachtige berekening kan
leren dat Felicia van Kleyntjes in 1860 of '61 ter wereld kwam.8
Maar laten we van de hoofdpersonen even overgaan naar de bijfiguren, enkele essentiele locaties en de bijna even belangrijke 'dingen': zo
beschrijft Gilbertsz de oude graven die op Kati-Kati aanwezig zijn en
die mevrouw Van Noort bij haar eerste bezoek aan het landgoed bekijkt
(de grafzerken bezorgen mevrouw Van Noort een soort 'dejà-vu'-ervaring, die verband lijkt te houden met haar al genoemde vreemde droom
over de tuin): 'In gedachten verzonken stond ze voor de verweerde,
door mos en onkruid overwoekerde grafstenen in het halfduister van
een paar hoge bomen. [...] Een ervan bleek nog een kleine marmeren
plaat te hebben maar de inscriptie was nagenoeg onleesbaar' (p. 235).
Bij Maria Dermoiit lezen we: 'Aan het eind van het bos, maar nog
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onder de bomen, lagen drie kindergraven naast elkaar in het gras en
struikgewas; de stenen afgebrokkeld en zonder opschrift meer' (p. 124).
Het gaat hier om de graven van 'de drie meisjes', die nog als spoken
op Kleyntjes zouden rondwaren en die, als onheilspellend leitmotiv, een
belangrijke rol in de roman spelen.
Even opmerkelijk is het verhaal over het in de 'zeetuinen' te water
gelaten lichaam van oom Theo, die heeft verklaard: 'Bind een stevig
touw om alles heen en laat mij zinken in de zeetuinen van mijn vrouw'
(p. 237). Zijn laatste rustplaats wordt beschreven als: 'een schimmenrijk
onder water waar in het gedempte licht Oom Theo de Alfoer en zijn
Maria een waren geworden met de bloeiende koralen' (p. 237).
Wie bekend is met De tienduizend dingen denkt onwillekeurig bij het
lezen van deze woorden meteen aan 'de' professor, die door een waarzegster eens een 'zeemansgraf' is voorspeld, dat hij op een wonderlijke
manier ook krijgt. Hij wordt vermoord door enkele op geld beluste
Binongko's, die zijn lichaam vervolgens in zee laten zinken. Niet lang
voor zijn dood maakt hij gewag van visonaire dromen, waarin hij talloze
kwalletjes (in Rumphiaanse terminologie: 'besaantjes') voorbij ziet
komen: ' "En je kunt me geloven [...] of niet, het verzoent me met mijn
zeemansgraf, als het dan zo zijn moet." ' (p. 270).
Trouwens, ook die Binongko's, voor wie in De tienduizend dingen geen
al te mooie rol is weggelegd, duiken bij Gilbertsz op. In het tweede
hoofdstuk dat wordt gewijd aan 'de Oude Dame' brengt Edo, samen
met zijn familie, zijn vriend Wimpie en het gezin van landrechter Haverkamp (de opvolger van landrechter DermotIt?) een bezoek aan KatiKati. Bij een zwerftocht over het landgoed stuiten Edo en Wimpie op
een armoedige kampong: 'De huisjes stonden op dikke palen en de
bewoners staarden hen aan met een duistere blik. Ze toonden zich
weinig toeschietelijk. Niemand groette hen. Vreemd. Ze zagen er anders
uit dan Ambonezen. Waarschijnlijk kwamen er zelden Europeanen,
laat staan blanke kinderen. Een paar gemeen uitziende honden begonnen verwoed te blaffen. Er hing een ondefinieerbare, haast dreigende
sfeer van wantrouwen en nauwelijks bedekte vijandigheid' (p. 254).
Heel wat dreigender nog is de sfeer die Maria DermotIt oproept wanneer de professor en zijn Javaanse assistent Soeprapto een Binongkonederzettinkje passeren: 'Soeprapto voelde in het voorbijgaan een bijna
wurgende angst, of zijn keel dichtgesnoerd werd en zijn knieen hem
begaven' (p. 267).
Mevrouw Van Noort relativeert de onvriendelijke houding van de
kampongbewoners wanneer de jongens over hun belevenissen vertellen: ' [...] het zijn Binongko's. Dat is een apart slag, maar ze doen niemand
kwaad' (p. 256).
Helaas doen de Binongko's in De tienduizend dingen, zoals gezegd, wel
degelijk kwaad...
Ook de andere gevaarlijke bevolkingsgroep uit De tienduizend dingen,
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die van de Ceramse Bergalfoeren, komt in het gezelschap bij mevrouw
Van Noort ter sprake. Landrechter Haverkamp merkt op: ' "Het is daar
in de binnenlanden op Ceram een moeilijk volkje. Dat zijn de Bergalfoeren. Ze hebben nog weinig contact met ons. En ze begrijpen niet waarom
wij ze straffen als ze weer een sneltocht hebben gehouden. [...] Ze
geloven in kwade geesten, doen aan voorouderverering en ze brengen
offers op platte offerstenen." ' (p. 257).
Over de griezelige gewoonten van de Bergalfoeren wordt in De tienduizend dingen gerept, maar de kennis ervan is niet wijd verbreid en beperkt
zich tot mensen die 'weet hebben' van zulke dingen. Dit blijkt in de
cruciale scene uit De tuin Kleyntjes waarin een sinistere oude vrouw, de
'bibi', het jongetje Himpies zich heeft laten tooien met prachtige schelpensnoeren. Felicia ziet hierin niets kwaads, maar haar grootmoeder
ontsteekt in razernij en voegt de bibi onder meer toe: ' "Het kind is nog
een klein kind [...] en dom! Zijn moeder [...] zij is ook dom. Maar jij
en ik, wij zijn oud en wij zijn niet meer dom! Wij weten, er is ons
geleerd - of zijn dit soms niet de schelpensnoeren voor de berg-Alfoeren
op Ceram voor als zij op sneltocht gaan." ' (p. 178).
Met de gruwelijke gewoonten van de Alfoeren zal Himpies later in
het boek nog kennismaken, tot ongeneeslijk verdriet van zijn moeder.
Mevrouw Van Noort daarentegen reageert onbewogen wanneer de
landrechter de Alfoerse gewoonten heeft belicht.
Evenals bij Maria Dermoilt spelen bij Gilbertsz de magische aspecten
van de Alfoerse cultuur een rol. Edo en Wimpie worden angstig van
het idee dat ze hebben uitgeblazen bij een platte steen op een berg op
Kati-Kati, die een oude offersteen blijkt: 'Onwillekeurig huiverden de
jongens. Door angst besprongen keken ze elkaar aan. Ze hadden op
zo'n verboden steen gezeten! Als de boze geesten en vertoornde voorouders hen maar niet zouden straffen voor zoveel onbeschaamdheid!'
(p. 258).
In verband met de offerstenen komt tevens een 'heilige kruik' ter
sprake, 'een toverkruik of een betoverde kruik': ' "Hij staat tussen de
planten onder de bomen [...] Er is altijd helder water in, hoe droog het
ook is. [...] Als het water gaat bewegen of borrelen, dan zegt de bevolking dat er storm komt, als het troebel is, dan is dat een slecht voorteken.
[...] En als het Lang droog is, dan sprenkelt de radja water uit die kruik
in 't rond en dan gaat het regenen." ' (p. 259).
We herkennen hier uit De tienduizend dingen `de porseleinen martavaan,
in de bossen hoog op het gebergte achter Kleyntjes; binnen in de martavaan welde de kleine bron op, die met de zee in verbinding moest
staan - hoe anders zou het water zo bitter gesmaakt hebben in de mond?
Er werd om regen gebeden in tijden van grote droogte, en er werd nog
geofferd - maar dat mocht niemand weten' (p. 126).
Gilbertsz brengt mevrouw Van Noort in direct verband met het vele
geheimzinnigs op Kati-Kati: 'En ging ook niet het verhaal rond dat zij
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"dingen" kon "zien" en dat zij "krachten" had? [...] Zij geloofde in stille
kracht. Zij kende verhalen, legenden, overleveringen, voorouderverering en adat op dit eiland' (p. 259). Eerder al, bij de beschrijving van
het eerste bezoek van mevrouw Van Noort aan Kati-Kati, is natuurlijk
haar déjà-vu-ervaring ter sprake gekomen. Daarbij is verondersteld dat
mevrouw Van Noort de gave van 'het tweede gezicht' bezit (p. 235).
In De tienduizend dingen staat: 'Sommige ouderen, die het nog wel eens
over "zulk soort dingen" hadden, fluisterden of zij toch geheime krachten bezat [...] maar er was niets van bekend dat zij aan "zulk soort
dingen" deed. [...] Haar grootmoeder! Nou ja, die! Dat was iets anders,
die had wel geheime krachten bezeten, zo zeker als wat! Zij niet; anders
zou zij toch wel eens de drie spookmeisjes op haar eigen tuin gezien
hebben - terwij1 Jan-en-alleman en iedereen ze immers zag' (p. 134).
Opvallend is hier, dat Maria Dermout een nuchterder standpunt inneemt dan Gilbertsz. Steeds benadrukt zij dat mevrouw van Kleyntjes
geen bovennatuurlijke gaven bezit en er ook niet - tenminste niet zonder scepsis - in gelooft. De bovennatuurlijke krachten, de tovenarij en
de metafysica zitten in De tienduizend dingen dan ook niet zozeer besloten
in de geest van de hoofdfiguur, als wel in de strekking en de sfeer van
het boek. Er doen zich buitengewone gebeurtenissen voor, die niet to
verklaren zijn - of je nu in het bovennatuurlijke gelooft of niet. 9 Voortdurend wordt in beschrijvingen benadrukt dat zelfs de kleinste dingen
meer zijn dan ze lijken. Zo creeert Maria Dermoilt haar buitengewone,
onbenoembare atmosfeer. Als voorbeeld noem ik 'het gifbordje van
Ceram', een van de vele onvergetelijke 'bijvoorwerpen' in het aan buitengewone voorwerpen zo rijke De tienduizend dingen. Gilbertsz beschrijft
het als volgt: een celadon-schaal of een piring radja, een groot
blauwgroen geglazuurd bord dat, zo wilde de overlevering, door een
verandering van kleur de vorst waarschuwde dat zijn maaltijd vergiftigd
was' (p. 241).
Dan Maria Dermoilt: 'De schat lag midden in de la en bestond uit
drie dingen: een bord en twee witspanen doosjes. Een klein bord van
grof aardewerk, effen lichtgroen, iets gecraqueleerd - een echt gifbordje
van Ceram. "Het waarschuwt voor gif", zei de grootmoeder. Als er iets
giftigs inkwam, schrok het bordje en verschoot van kleur; iets erg giftigs
maakte er barsten in; iets heel erg giftigs zou het zo ineens middendoor
kunnen breken' (p. 142).
Gilbertsz gebruikt, zoals in dit citaat, vele Maleise woorden en uitdrukkingen, die weliswaar de couleur locale versterken, maar de lezer
zonder Indische achtergrond dwingen geregeld het - helaas onvolledige - woordenlijstje achterin het boek to raadplegen. Maria Dermoilt
gebruikt, uitzonderlijk voor een Indisch auteur, vrijwel nooit een Maleise term. Wel put zij in De tienduizend dingen veelvuldig uit het buitengewone vocabulaire van Rumphius, iets wat Gilbertsz nimmer doet. Natuurlijk kent hij hem wel (zoals blijkt op p. 159, waar hij hem noemt
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in verband met de 'zeetuinen'), en ook zijn hoofdfiguur Edo 'ruikt',
wanneer hij op Kati-Kati in de boekenkast snuffelt, even aan Rumphius'
werk: 'Opnieuw een- boek er uit halend zag hij dat de inhoud over
schelpen ging. [...] De bladzijden waren van dik papier, bedrukt met
ouderwetse letters. Het stond vol afbeeldingen van schelpen en vreemde
koralen. Een erg oud boek, dat zag hij wel. Enkele schelpen herkende
hij. Er stonden rare namen bij' (p. 264).
Tot besluit van het bezoek aan Kati-Kati krijgt Edo van mevrouw
Van Noort nog negen prachtige schelpen cadeau. Daarmee is in Gilbertsz' boek het gedeelte over de 'Oude Dame' rand: begonnen met de
diefstal van een schelp, geeindigd met het ten geschenke krijgen van
een aantal schelpen. 'Om nooit to vergeten', zijn de laatste woorden
die Gilbertsz aan de Van Noort-episode wijdt (p. 271).
Ook Maria Dermoilt heeft ongetwijfeld weinig vergeten van haar
jaren op Ambon en haar vriendschap van mevrouw Van Aart. Toch
wijdt alles erop dat zij de werkelijkheid niet getrouw heeft weergegeven. Het blijkt uit haar aan het begin van dit stuk aangehaalde brief,
uit de vergelijking met Gilbertsz (al weten we natuurlijk niets van
Gilbertsz' betrouwbaarheid: ook hij zal vast weleens van de feiten zijn
afgeweken), en tevens uit de persoonlijke waarneming van Dick Hartoko, die De tienduizend dingen in het Indonesisch vertaalde. Hij bezocht
in de jaren zeventig Kati-Kati en concludeerde toen dat Maria Dermoilts
verbeelding, al dan niet opzettelijk, de werkelijkheid sterk had vervormd.'°
Eerlijk gezegd twijfel ik geen moment aan de opzettelijkheid van die
vervorming. Immers, De tienduizend dingen is, hoezeer de schrijfster ook
putte uit eigen ervaringen, een werk van fictie met een weloverwogen
thematiek en geen memoire-achtige autobiografie. De werkelijkheid is
'herschikt' tot een imaginaire verhaalwereld, waarin andere wetten
bestaan dan in de 'echte'. Binnen die sterk magische wereld heeft de
in wezen nuchtere mevrouw van Kleyntjes bijvoorbeeld een grootmoeder nodig die een brug kan slaan naar het bovennatuurlijke: daarom
moest het mogelijk ware verhaal over de jeugd op Banda in De tienduizend
dingen plaats maken voor het verhaal van een jeugd op Kleyntjes. Bovendien, uit welke ervaringen putte de schrijfster? Alleen uit haar Ambonese
herinneringen?
Een laatste maal keren we terug naar Gilbertsz. Hij vermeldt: 'Maar
ieder jaar legde zij [mevrouw Van Noort, G.H.] op Allerzielen bloemen,
meestal rozen uit haar tuin, bij de oude graven en wierp eigenhandig
een bloemenkrans in de baai voor haar huffs nadat zij zich daarnaartoe
had laten roeien' (p. 243).
Allerzielen: in De tienduizend dingen is het de titel geworden van het
aangrijpende laatste gedeelte van het boek, waarin mevrouw van Kleyntjes haar zoon en de andere vermoorden van het eiland op welhaast
transcendente wijze herdenkt. Dit ritueel, dat overigens niet op Allerzie171

len plaatsvindt, maar op de sterfdag van Himpies (p. 133), komt voort
uit mevrouw van Kleyntjes' onvermogen de moord op haar zoon to
aanvaarden. Zoals we zagen, is Gilbertsz' mevrouw Van Noort daartoe
wel in staat geweest: zij houdt alleen haar jaarlijkse bloemenritueel.
Zou hetzelfde voor de echte mevrouw Van Aart hebben gegolden? Zou
Martia Dermoilt de herinnering aan het ontroerende rozen strooien
hebben gebruikt als startpunt voor haar Allerzielen-episode? Een episode
waarin zij wellicht haar eigen ongeneeslijke verdriet om haar in Japanse
gevangenschap omgekomen zoon projecteerde in haar oude, tot Felicia
van Kleyntjes 'vervormde' vriendin mevrouw Van Aart.
Dat Maria DermotIt zelf niet kon aanvaarden en tot op hoge leeftijd
werd gekweld door verdriet en bittere emoties, blijkt uit haar in de
jaren vijftig gemaakte dagboeknotities."
Het doen van gissingen als deze moet natuurlijk met enige voorzichtigheid gebeuren. Niettemin lijkt het mij zeker dat veel van de verschillen tussen De tienduizend dingen en Ambon, daar hebben wij gewoond to
verklaren zijn uit het doelbewuste werk van Maria DermotIts verbeelding. Dat ook maakt het vergelijken van de twee boeken, zogezegd
ontsproten uit dezelfde aarde, zo interessant. Het werpt immers een
uniek licht op de wijze waarop de grote schrijfster Maria Dermofit
werkelijkheid en fantasie vermengde en waarop zij haar eigen unieke
sfeer en persoonlijkheid 'aanbracht' in materiaal dat, zoals blijkt, door
andere handen tot volstrekt andere vormen werd gekneed.

Guus Houtzager (1955) studeerde in 1981 of als neerlandicus aan de Universiteit
van Amsterdam. Sindsdien is hij werkzaam als free-lance redacteur, journalist
en schrijver. Over Maria Dermoilt publiceerde hij in 1986 een artikel in Indische
Letterer,. In 1991 verscheen bij Dimensie in Leiden zijn studie Het een-en-hetander, over De tienduizend dingen.
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Noten

1 Zie hiervoor en voor verdere informatie over Maria Dermoilts Ambonese
periode: Van der Woude, Johan, Maria Dermoilt, de vrouw en schrOter (Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1973) 59-76, en: Freriks, Kester, 'Afscheid en
herinnering, stem en tegenstem'. In: Murk Salverda (eindred.), In Indie
geweest. Maria Dermotit. H.J. Friedericy. Beb Vuyk ('s-Gravenhage/Amsterdam:
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum / Querido,
1990) 42-50.
2 Getuige een brief aan haar vertaalster opgenomen in: De Bruyn OuboterKist, Marie, 'Hart van mij'. In: Bzzlletin 13, 127 (1985) 22-36. Hieruit blijkt
dat Maria DermotIt het oeuvre van Rumphius al op Ambon beschouwde
als 'een openbaring'. Op de boeken die zij ruim veertig jaar later schreef,
zou Rumphius een reusachtige invloed hebben: met name op De tienduizend
dingen.

3 Door mij geplaatste komma. Zie hiervoor: Houtzager, Guus, Het een-en-hetander (Leiden: Dimensie, 1991) 15.
4 De Bruyn Ouboter-Kist, 28.
5 Alle citaten uit Gilbertsz' boek zijn afkomstig uit de enige editie ervan:
Gilbertsz, Victor, Ambon, daar hebben wij gewoond (Den Haag: Moesson,
1986).
6 Alle citaten uit het oeuvre van Maria Dermotlt zijn afkomstig uit: Dermoilt,
Maria, Verzameld werk (Amsterdam: Querido, 1990).
7 Overigens beweert Gilbertsz elders dat mevrouw Van Noort drie zonen
heeft gehad: 'nog twee zonen volgden' (na de eerste, die later zal sneuvelen
- G.H.) (p. 231). Hoewel over de derde zoon verder niet wordt gerept, is
dit in overeenstemming met de historische waarheid. In haar helaas wat
verwarde artikel 'Mevrouw van Kleyntjes' noemt Rosalie Grooss drie zonen
van Caroline Hendrika van Aart-Overdijk: Cornelis; Carel Johan Hendrik
en Johannes Lambertus Adrianus. Cornelis, gehuwd met Maria Suzanna
Albertina Boers, sneuvelde als officier op Ceram. Hij was vader van twee
dochters, waarvan de eerste in 1904 werd geboren en de tweede in 1909
- na zijn dood. Op een bij Grooss' artikel afgedrukte foto staan de drie
zonen als jonge mannen afgebeeld, alsmede Cornelis' echtgenote. Zie hiervoor: Grooss, Rosalie, 'Mevrouw van Kleyntjes'. In: Tong Tong 18 (maart
1974).
8 Zie hiervoor: Houtzager 1991, hoofdstuk 2, noot 16.
9 Het zou te ver voeren op dit alles in dit artikel nader in te gaan. Men zie
hiervoor: Houtzager 1991, hoofdstuk 2 en in het bijzonder hoofdstuk 3,
waarin ik poog de oosterse invloeden op Maria Dermoilts levensbeschouwing in kaart te brengen.
10 Zie: Hartoko, Dick, 'Op zoek naar de tuin van Kleyntjes'. In: Ons Erfdeel
19, 1 (1976) 88-96.
11 Zie hiervoor: Houtzager 1991, 51-53.
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Voor Roemer Visscher zijn wezens zoals de bovenstaande Blemmyae een voorbeeld van lichtgelovigheid. Sinds de Oudheid geloofde men dat ze bestonden.
De ervaring bracht echter een beter inzicht: 'maer onse nieuwe Schippers ende
Stuerluyden, die nu over al ghevaren hebben, vinden daer of noch teecken
noch mercke'. Dat ze door tijdgenoten niet waargenomen zijn, bewijst voor
Visscher dat ze nooit bestaan hebben. (Uit: Brummel 1949, Sinnepoppen van
Roemer Visscher.)
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De representatie van de kolonie
Enkele gedachten over het onderzoek van koloniale teksten
SIEGFRIED HUIGEN

De laatste jaren is er een voorzichtige methodendiscussie gevoerd over
de studie van Indische literatuur. Enerzijds is dit zichtbaar in kritiek
op de Oost-Indische Spiegel van Rob Nieuwenhuys, anderzijds in voorstellen van Paasman en Van Zonneveld voor een nieuwe literatuurgeschiedenis. 1 Als de Oost-Indische Spiegel niet meer voldoet, dan moet er een
nieuwe literatuurgeschiedenis geschreven worden. Maar hoe? Paasman
probeert het door de toepassing van, van oorsprong, Duitse ideeen over
literatuurgeschiedschrijving op Indisch materiaal. Binnen dit kader
krijgt de culturele context waarbinnen de literatuur gefunctioneerd
heeft grote aandacht. Om recht te doen aan de bijzondere eigenschappen
van het tekstcorpus worden door Paasman in aanvulling enkele verdere
vraagstukken toegevoegd: de rol van orale literatruur en censuur, de
doorwerking van literaire tradities in beschrijvingen van exotische
landschappen en een onderscheiding in twee literaire circuits, een in
het moederland en een in de kolonie. 2 In Van Zonnevelds voorstellen
figureren vooral vragen die met beeldvorming te maken hebben. Men
moet, volgens Van Zonneveld, naast traditionele literaire problemen
vooral de visie van het 'Westen' op het 'Oosten' in het tekstmateriaal
analyseren. 3 Hoewel deze voorstellen veel waardevols bevatten, worden
er ook enkele belangrijke zaken over het hoofd gezien.

Enkele opmerkingen over de bestaande voorstellen
In de eerste plaats wordt er nog steeds gesproken over literatuurgeschiedschrijving, hoewel veel teksten die kandidaat staan om beschrey en te worden van niet-literaire aard zijn: ze zijn niet mooi en vaak
ook niet functioneel.
Sinds Nieuwenhuys' Oost-Indische Spiegel bestaat de Indische Letterkunde uit een allegaartje: reisteksten, romans, gedachten, ego-documenten, botanische verhandelingen. Nieuwenhuys selecteerde zijn teksten
op smaak. Alles wat hij mooi vond, werd Indische letterkunde en wat
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hij slecht vond verdween als 'litteratuur' in de prullenbak. Dat overkwam ook teksten die traditioneel tot de literatuur gerekend worden,
zoals het stededicht Batavia van Jan de Marre. Deze selectie verschafte
Nieuwenhuys de basis voor de vaststelling dat de Indische letterkunde
een erg 'onliterair' karakter had. Er behoorden immers bijzonder veel
niet-fictionele teksten toe. Hij zag echter niet dat het onliteraire karakter
zijn eigen constructie was.4
Nieuwenhuys had de Indische letterkunde al tot een onliteraire letterkunde gemaakt. Van Zonneveld en Paasman willen de term 'letterkunde' echter nog verder oprekken door ook de teksten uit Nieuwenhuys' prullenbak te vissen en aandacht te schenken aan kinderlectuur
en aan wat er in Indische kranten is geschreven.5
Ik maak, zoals hieronder zal blijken, geen bezwaar tegen deze uitbreidingen van het tekstcorpus en natuurlijk moet men niet te zwaar tillen
aan de betekenis van wat holle termen als 'literatuur' en 'letterkunde'.
Het is trouwens een ingeroeste gewoonte om dergelijke termen te gebruiken, waar niet zoveel bezwaar tegen bestaat, zolang men zich er
maar van bewust blijft wat voor teksten ermee aangeduid worden. Wat
de Indisch-letterkundigen echter duidelijker moeten maken is dat hun
studieterrein er heel anders uitziet dan het Nederlandse. Ook in het
recent verschenen Nederlandse literatuur, een geschiedenis houdt men immers nog steeds vast aan het beschrijven van de canonieke werken, zij
het dan (sours) in hun culturele context. Als in andere publikaties uit
de neerlandistiek geprobeerd wordt het 'literaire leven' te beschrijven,
hanteert men meestal eveneens een traditioneel literatuur-begrip,
waarbij 'literatuur' bijna steeds fictionele teksten betreft of minstens
teksten die daarmee in verband staan. 6 Het unieke van de studie van
de Indische literatuur is dat men zich daar van dit soort beperkingen
heeft bevrijd. Door zonder voorbehouden over de literatuurgeschiedschrijving van 'wat Nederlandse schrijvers over Indonesia geschreven
hebben' te blijven spreken, wordt de misleidende indruk gewekt, dat
het studieobject hetzelfde is, als bij het onderzoek naar 'wat Nederlandse
en Vlaamse schrijvers in Nederland en Belgie geschreven hebben'. Er
is immers meer dan een geografisch verschil. Misschien zou het daarom
nuttig zijn andere termen dan 'letterkunde' of 'literatuur' te gebruiken
om de andere samenstelling van het tekstcorpus dat (voorlopig) Indische letterkunde genoemd wordt, aan te duiden.
Aan de term 'bellettrie', die in de neerlandistiek alleen in verbinding
met 'Indisch' gebruikt wordt, hebben we niets. De esthetische lading
van de term is immers nog zwaarder dan die van literatuur of letterkunde. Ik zou daarom naar buitenlands voorbeeld de voorkeur willen
geven aan het esthetisch neutrale begrip 'discours', koloniaal discours.'
Terwijl er met slecht passende termen nog valt te leven, heb ik onoverkomelijke bezwaren tegen de afbakening van het studieveld Indische
Letterkunde. Een beperking van het studieterrein tot 'wat Nederlandse
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schrijvers over Indonesia hebben geschreven', zoals de ondertitel van
Nieuwenhuys' boek luidt, is niet verdedigbaar. Op die manier wordt
het onderzoeksgebied te zeer bepaald door de recente koloniale geschiedenis. Tot ongeveer 1800 was het Nederlandse koloniale gebied ten
oosten van Kaap de Goede Hoop anders samengesteld dan na 1816.
Wat er geschreven is over de gebieden die in Engelse handen zijn
overgegaan, Ceylon, de Kaap, gebieden in Voor-Indio, is tot nu toe niet
of nauwelijks aan de orde gesteld. Dat heeft geleid tot ongeoorloofde
onevenwichtigheden als je bedenkt dat de culturele sporen die Nederland in een land als Zuid-Afrika heeft nagelaten heel wat dieper zijn
dan die in Indonesia. Waar je in het Indonesisch een paar duizend van
oorsprong Nederlandse woorden aantreft, vind je in Zuid-Afrika een
hele taal die zich uit het Nederlands heeft ontwikkeld. Nederlands was
in Zuid-Afrika bovendien tot 1925 een officiele taal. Als schrijftaal heeft
het Nederlands nog steeds een langere geschiedenis in Zuid-Afrika
achter de rug dan Engels of Afrikaans. Toch stond Zuid-Afrika tot voor
kort niet op de agenda van degenen die zich met het Nederlandse
koloniale erfgoed bezighouden en als Zuid-Afrika al ter sprake komt,
wordt er meestal ten onrechte van uitgegaan dat daar alles in het Afrikaans en Engels is geschreven.
Nu de problematiek rond het onderzoek naar beeldvorming die in
dit artikel centraal staat. Van Zonneveld heeft sinds 1988 bij herhaling
een lijstje met vragen gepubliceerd, die bij het onderzoek van de Indische literatuur aan de orde moeten komen. Deze vragen zijn alleszins
zinnig: hoe wordt het koloniale systeem beoordeeld, wat vond men
van de inheemse bevolking, etc. Het vragenlijstje is echter verkeerd
beredeneerd. Je moet allerlei vormen van beeldvorming onderzoeken
omdat de koloniale ervaring een botsing tussen Oost en West is, zegt
Van Zonneveld Beekman na. Dat beeldvorming een belangrijk onderwerp van onderzoek moet zijn, aanvaard ik. Alleen heb ik bezwaren
tegen Van Zonnevelds motivering van dergelijk onderzoek. Beekman
en Van Zonneveld lijken zich er niet van bewust te zijn dat het schema
van een botsing tussen Oost en West zelf een produkt is van beeldvorming. Het is een van de hoofdcategorieen waarmee Europeanen de
wereld voor zichzelf overzichtelijk hebben willen maken, zoals Edward
Said overtuigend heeft aangetoond in Orientalism. Zo'n indeling moet
object van onderzoek zijn en niet motivering voor onderzoeksvragen.
De vraag moet zijn, hoe men tot zo'n indeling in Oost en West gekomen
is. De indeling is een historisch gegeven en geen tijdloze abstractie.
Als deze 'botsing tussen Oost en West' niet het kader van onderzoek
kan opleveren, wat dan wel? Ik denk dat dit kader gevonden kan
worden in het verschijnsel dat voorondersteld wordt in de problematiek
van beeldvorming: representatie, de vervanging van (aspecten van) de
werkelijkheid door een tekst of een beeld.
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Representatie
Het vraagstuk van de representatie is een geschikt uitgangspunt voor
het onderzoek omdat op die manier een belangrijk aspect van het functioneren van het koloniale discours tot hoofdvraag kan worden gemaakt. De meeste koloniale teksten willen hun lezers informeren over
een werkelijkheid die buiten het bereik van deze lezers ligt. Vanzelfsprekend is dit het geval bij de lezers in het moederland. Voor de meeste
negentiende-eeuwse lezers van de Max Havelaar is Indio alleen een
verzameling teksten waar het boek van Multatuli mee in verband kan
worden gebracht. Die vreemde werkelijkheid bestaat voor deze lezers
alleen op de wijze waarop zij is voorgesteld in de tekst erover. Zij is
voor hen een tekstuele constructie. Dat geldt misschien ook voor de
meeste contemporaine lezers in de kolonie. Ook zij hadden in veel
gevallen geen directe toegang tot gebieden die ver van hun huffs lagen.
Als bijvoorbeeld tussen 1659 en 1686 door de VOC in Zuid-Afrika
verkenningstochten worden uitgevoerd naar het noordelijke binnenland, zijn het alleen de deelnemers aan de expedities die de vreemde
werkelijkheid direct kunnen ervaren. Hun opdrachtgevers aan de Kaap
zijn afhankelijk van de berichten die door de reizigers teruggebracht
zijn. Op basis van de voorstellingen van de reizigers worden aan de
Kaap en in Amsterdam besluiten genomen. 8 Zelfs met de moderne
communicatiemiddelen is deze situatie niet wezenlijk veranderd.
Beeldvorming is ook nu nog, met de moderne communicatiemiddelen,
afhankelijk van representaties. Alleen de vorm van het aanbod is veranderd.
De studie van geschiedschrijving laat zien dat het centraal stellen van
onderzoek naar representatie in ons geval een goede weg is. Sinds de
publikatie van Hayden White's Metahistory (1973), staat het onderzoek
naar representatie daar hoog op de agenda van de narrativistische geschiedtheorie. Geschiedschrijving wordt binnen deze benadering opgevat als het vertellen van verhalen over het verleden. Afhankelijk van
hun voorkeuren zien de theoretici de binding aan de historische feiten
als meer of minder groot.
Geschiedverhalen en voorstellingen van vreemde landen en volken,
die de hoofdschotel van het koloniale discours vormen, vertonen belangrijke overeenkomsten. Zoals teksten over vreemde werelden zijn
ook geschiedverhalen referentieel. Ook het geschiedverhaal is een verhaal over gebeurtenissen die buiten het bereik van de lezer in het
verleden liggen. Daardoor is de voorstelling van zaken in de historische
tekst bepalend voor de 'kijk' van de lezer op het verleden. Het verschil
met teksten over vreemde werelden is dat de historische werkelijkheid
uitsluitend in de vorm van tekstuele sporen bestaat, in documenten die
verband houden met het gebeuren uit het verleden. Hoewel ver weg,
is de vreemde werkelijkheid nog steeds toegankelijk, waardoor het
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voor sommigen mogelijk is om op grond van nieuwe ervaringen andere
representaties aan te bieden.9
Deze parallel tussen koloniale en historische representatie kan ook
richtinggevend geacht worden voor de hier voorgestelde uitbreiding
van het onderzoeksgebied van koloniale representaties. Vooral de Britse
geschiedschrijver van geschiedschrijving Stephen Bann heeft ervoor
gepleit om het veld van onderzoek naar historische representatie ruim
te nemen. Voor hem behoren hiertoe evengoed de historische kostuumfilm en de historische roman als professionele geschiedschrijving. 1° Ook
bij het onderzoek naar koloniale representaties kun je je niet beperken
tot tekstmateriaal. Veel boeken over de vreemde werkelijkheid waren
geillustreerd en deze afbeeldingen bevatten voor eigentijdse lezers misschien meer informatie dan de begeleidende tekst. De studie van koloniale teksten moet daarom worden aangevuld door die van afbeeldingen, kaarten, en, voor de twintigste eeuw, films. .
Het onderzoek naar representaties zou in drie subvragen kunnen worden opgesplitst: (1) welke voorstelling biedt een representatie precies;
(2) hoe is zij tot stand gekomen; (3) wat waren de effecten van de
representatie. Dit zijn vragen die ook regelmatig aan de orde komen in
het onderzoek naar historische representaties. De vragen kunnen afzonderlijk of in combinatie in het onderzoek aan bod komen.
1. Welke voorstelling?
De eerste vraag sluit aan bij traditioneel onderzoek naar beeldvorming.
Met inachtneming van de interpretatieve problemen - dubbelzinnigheden, conventies, filologische problemen - kan een bepaalde voorstelling in een of meer teksten onderzocht worden. Bijvoorbeeld: welk
beeld van de Indische samenleving wordt er gegeven in een boek of
het hele werk van P.A. Daum. Of een voorbeeld uit mijn eigen studieterrein: welke representatie wordt er gegeven van het binnenland van
zuidelijk Afrika in de zeventiende eeuw in VOC-materiaal: kaarten,
reisjournalen, memories en resoluties. Hierbij komt eveneens de vraag
aan de orde of en hoe de voorstelling in de loop van de tijd veranderd
is. Zo had men voordat de expedities naar het noorden van zuidelijk
Afrika trokken een heel ander beeld van de inboorlingen en de geografie
in het binnenland dan na de expedities."
Deze vraag naar de structuur van de representatie is bij koloniale
representatie uiterst belangrijk. Het beeld dat opgebouwd wordt, is
immers tegelijk een interpretatie van de vreemde werkelijkheid en moet
met middelen van tekstinterpretatie geanalyseerd worden. In recente
publikaties uit de neerlandistiek die lets met koloniale representatie
te maken hadden - vooral reisteksten - wordt veel te weinig rekening
gehouden met betekenis-problemen. Men is er meer om bekommerd
de feiten te traceren dan het verhaal te analyseren waarvan ze deel
uitmaken. Binnen het onderzoek naar representaties komen de verba,
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vooral de verhalen, op de voorgrond en krijgen de res een ondergeschikte
plaats toegewezen. Voor het verhaal over een vreemde werkelijkheid
doet het er voorlopig immers niet erg toe of de feiten foutief zijn: ze
zijn toch bijna niet controleerbaar voor de tijdgenoten. De feiten doen
er alleen toe als ze tot polemieken leiden. In dat geval komen ze bij de
tweede vraag aan de orde.'2
2. Omstandigheden van representatie
De tweede vraag, de vraag onder welke omstandigheden de representatie tot stand gebracht is, is voor neerlandici lastiger dan de eerste,
doordat er nu factoren in het spel gebracht worden die buiten hun
traditionele interessegebied liggen. De onderzoeker van koloniale teksten moet zich hier op het terrein van de cultuurhistoricus begeven. De
volgende zaken komen dan aan de orde: sluit een representatie aan bij
oudere representaties of is ze in enkele opzichten nieuw?" Welke factoren zijn het die de aansluiting of de nieuwheid van de representatie
bepalen? (Hier gaan de feiten onder andere een rol spelen, als inzet
van twisten over de geldigheid van representaties.) In hoeverre kan de
ervaring van de vreemde wereld een rol spelen bij afwijkingen van
geldende representaties? Wat is de rol van cognitieve brillen waardoor
de werkelijkheid wordt waargenomen? Hoe zijn deze cognitieve brillen
samengesteld?
Bij deze vragen gaat de aandacht vooral uit naar de representeerder,
bijvoorbeeld naar zijn rol als waarnemer, zijn mogelijkheden om iets
van de vreemde werkelijkheid te zien en de beperkingen waaraan zijn
waarneming onderworpen is. Afwijkingen van geldende representaties
hoeven niet veroorzaakt te zijn door betere waarnemingen, maar kunnen
evenzeer veroorzaakt worden door andere kaders voor de representatie:
andere categorieen, andere theorieen.
Op dit punt lijkt me een waarschuwing op zijn plaats. In navolging
van Michel Foucault beweren invloedrijke schrijvers over representatie
van vreemde werelden zoals Edward Said (Orientalism, 1978) en Peter
Mason (Deconstructing America, 1990) dat er niets anders dan dit aan de
hand is. We zijn opgesloten in een gevangenis van representaties, van
woorden en beelden die de toegang tot de dingen verhinderen. Als we
andere woorden spreken over de in beginsel onkenbare werkelijkheid
dan is dit een gevolg van een andere grammatica, een ander paradigma
van onze representaties, niet van ervaringen die strijdig zijn met geldende representaties. Vooral Said weet dit soort opvattingen aannemelijk te maken in zijn studie Orientalism. Said laat zien dat de westerse
voorstelling van het Nabije Oosten na de middeleeuwen veranderde.
In de middeleeuwen stonden godsdienstige aspecten op de voorgrond
(de islamieten als renegaten); in de moderne tijd, na de secularisering
van de wetenschap, zijn het veeleer maatstaven van beschaving en
evolutie: de achterlijkheid en maatschappelijke achteruitgang van het
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Nabije Oosten. Het Oosten als zodanig had de categorieen niet veranderd. De veranderingen werden veroorzaakt door ontwikkelingen
die inherent zijn aan de cultuur waarvan de representeerders deel uitmaken.
Niettemin is de opvatting dat de ervaring niet van invloed is op de
representaties in absolute zin onhoudbaar. Om dit te illustreren wil ik
kort stilstaan bij Peter Masons Deconstructing America. In Masons boek
over de representatie van Amerika in (vooral) de zestiende eeuw, wordt
ten onrechte de indruk gewekt dat men in de vroegmoderne tijd, zo
ongeveer tot de achttiende-eeuwer Lafitau, geen moeite had het bestaan
van fantastische wezens, zoals hondhoofdigen, te aanvaarden. Het doel
van Masons studie is minder om een beschrijving van voorstellingen
van de Nieuwe Wereld te geven dan de gedachte aannemelijk te maken
dat de representaties los van de werkelijkheid kunnen bestaan. Zoiets
wordt bewezen als men het onbestaanbare als bestaanbaar lijkt te aanvaarden. Mason kan zijn these echter alleen verdedigen door selectief
gebruik te maken van gegevens over de representatie van Amerika.
Naast de zeldzame gevallen waarin het bestaan van fantastische wezens
wordt aangenomen, staan de vele malen talrijkere teksten waarin hierover niets gezegd wordt. Juist daarom acht Roemer Visscher het in de
Sinnepoppen (1614) bewezen dat de hoofdloze wezens met gezichten in
de borst (Blemmyae) niet bestaan. Zeelieden hebben ze immers nooit
waargenomen."
Natuurlijk is het serieus nemen van waarnemingen op zichzelf ook
afhankelijk van een cognitieve bril die waarde toekent aan de empirie.
Maar dit kom je niet tegen in de tegenwoordig talrijke Engelstalige
publikaties met een postmodern kleurtje die steeds weer de intuitie
willen tergen met de bewering dat de taal alles is, dat we voor eeuwig
in 'the prison-house of language' gevangen zitten."
Het moet worden toegegeven dat de rol van cognitieve brillen
vermoedelijk altijd groot is geweest. In sommige gevallen zijn deze
brillen gedocumenteerd, zoals in de ars apodemica, de wetenschap van
het reizen die ook zijn koloniale uitlopers had binnen de kringen van
de VO C. Expedities moesten binnen de gedachtengang van de ars apodemica hun ervaringen beschrijven met inachtneming van vragen die werden meegegeven. Alleen op deze wijze kon verwacht worden dat er
bruikbare informatie zou worden verzameld. Als je de vragen kent die
beantwoord moesten worden, dan kom je ook min of meer te weten
hoe men naar de werkelijkheid keek.i°
In de meeste gevallen werden de categorieen die voor representaties
gehanteerd zijn, stilzwijgend gebruikt. Je moet ze uit de representaties
destilleren. Het zijn impliciete poetica's van de representatie. Impliciet
is bijna altijd de poetica van de representatie van niet-Europeanen.
Niet-Europeanen zijn om allerlei redenen afkeurenswaardig in de
meeste koloniale teksten. De gehanteerde regel is echter alleen indirect
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of te leiden uit de veelal afkeurende beschrijving. Grondslag van deze
regel voor representatie is vanaf de vroegmoderne tijd de vanzelfsprekendheid van de Westeuropese levensstijl. Naarmate mensen meer afweken, waren ze minder beschaafd en werden ze lager geklasseerd in
'the great chain of being'. Vanaf de achttiende eeuw komen de fysieke
eigenschappen daar nog bij. Ook hier is een waarschuwing op zijn
plaats voor wie zich wil orienteren in buitenlandse publikaties. In veel
politiek-correcte Engelstalige literatuur die zich beroept op de theoreticus van de dekolonisatie, Franz Fanon, wordt beweerd dat iedereen
kritiekloos stond tegenover dergelijke, wat Fanon noemt, imanicheische' voorstellingen van de inboorlingen.' 7 Er zijn echter wel degelijk uitzonderingen, vooral ook in de Nederlands-Indische geschriften.18
Denk maar aan Multatuli.
3. Effecten van representaties
Bij dit laatste punt aangekomen kunnen we de effecten van representaties ter sprake brengen. Het veronderstelde gebrek aan beschaving, lees:
Europese eigenschappen van de inboorlingen, vormde in de negentiende en twintigste eeuw een belangrijk argument ter verdediging van
koloniaal bestuur of apartheid. Representaties die een dergelijk beeld
van de inheemse bevolking propageerden, ondersteunden daarmee de
koloniale heerschappij. Omgekeerd zijn welwillende voorstellingen
van de inheemse bevolking steun voor een of andere vorm van 'ethische
politiek'. Representaties kunnen politieke gevolgen hebben. De historische invloed van representaties is bijvoorbeeld onderzocht door Said
(Orientalism) en Mitchell (Colonising Egypt, 1988) voor het Nabije Oosten.
Kern van de westerse voorstelling was dat deze gebieden bevroren
waren in hun achterlijkheid. Alleen westers ingrijpen kon vooruitgang
bewerkstelligen. Dergelijke gedachten hebben geleid tot Brits ingrijpen
in onder andere Egypte om daar een moderne samenleving op te bouwen. Aan de andere kant zijn dergelijke voorstellingen overgenomen
door de inheemse elite. Egyptische nationalisten gingen door een westerse bril naar hun eigen land kijken. Ook zij constateerden de achterlijkheid. Aileen dachten ze, anders dan Britse koloniale ambtenaren,
daar op eigen kracht wel een eind aan te kunnen maken. Wat Said en
Mitchell doen, zou ook voor de Nederlandse koloniale representaties
onderzocht kunnen worden. Een aanzet hiertoe bestaat al in de inaugurele rede van C. Fasseur, Onhoorbaar groeit de padi; Max Havelaar en de
publieke zaak (1987), waarin Fasseur ook aandacht geeft aan de politieke
gevolgen van Multatuli's aanklacht tegen het Nederlandse bewind in
Nederlands-Indie. Een vruchtbaar onderzoeksterrein ligt echter vooral
buiten het terrein van de canonieke literatuur in het onderzoek naar
reisteksten, een genre dat bij uitstek politieke implicaties had. Veel
reizen zijn immers in opdracht van koloniale bewindhebbers ondernomen. De informatie uit de reisjournalen zal vermoedelijk op haar beurt
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ook weer de koloniale politiek beinvloed hebben. Uit het onderzoek
zal moeten blijken hoe de koppeling precies heeft gewerkt.

Besluit
In dit artikel heb ik enkele voorstellen gedaan voor onderzoek naar
koloniale teksten, vooral om bij te dragen tot een voortzetting van de
discussie. Zo'n voortgezette discussie lijkt me zeer gewenst, omdat er
in de neerlandistiek eigenlijk nooit goed is getheoretiseerd over de
manier waarop je het koloniale discours moet bestuderen. Om dit probleem op te lossen volstaat het niet methodes die binnen de reguliere
neerlandistiek gebruikt worden, toe te passen op het koloniale discours.
Daarvoor verschillen het tekstcorpus en zijn historische context te veel.
Meer toepasselijke benaderingen zullen eerder bij disciplines, zoals de
anglistiek en de culturele antropologie, gevonden worden die zich met
andere onderdelen van het westerse koloniale discours bezighouden.

Siegfried Huigen doceert Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Hij bereidt een proefschrift voor over Nederlandse
teksten uit en over Zuid-Afrika.
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Noten

1 Kritiek: Seriese 1992; voorstellen: Paasman 1992, Van Zonneveld 1992.
2 Paasman 1992. Het is ook naar mijn ondervinding met Zuidafrikaans materiaal een zeer belangrijke vraag — hoe ontwikkelt de cultuur zich in de
kolonie? — waar in dit korte bestek echter niet op ingegaan kan worden.
3 Van Zonneveld 1998, 199, 1992.
4 Voor Nieuwenhuys' selectiecriteria zie de 'Inleiding' van de Oost-Indische
Spiegel.

5 Paasman (1992) wil Batavia van De Marre weer bestuderen, Van Zonneveld
(1992) kranten.
6 Met dit laatste bedoel ik teksten als recensie, beschouwingen over literatuur, brieven van auteurs van fictioneel werk etc. Een uitzondering op
deze beperking tot fictie en wat ermee in verband staat, vormt het terrein
van de Middelnederlandse letterkunde waar de studie van artes-literatuur
inmiddels een vaste plaats heeft gekregen.
7 Vgl. de titel van Parry's (1987) opstel waarin gesproken wordt van 'colonial
discourse'. Sindsdien is de term in de Engelstalige literatuurwetenschap
helemaal ingeburgerd. 'Colonial discourse' is bijvoorbeeld een thematisch
lemma in de lopende bibliografie van de Modern Language Association.
'Colonial discourse' en zijn tegenhanger 'postcolonial discourse' worden
beschouwd als een van de zwaartepunten in het uitgebreide veld van
'theory' (over 'theory': Culler 1994).
8 Huigen 1993.
9 Hutcheon 1988, Kellner 1989, Rigney 1990, Ankersmit 1990.
10 Bann 1984, 1990.
11 Huigen 1993.
12 De feiten zijn voor (etno-)historici natuurlijk wel van belang. Zij doen
echter onderzoek vanuit een andere vraagstelling dan hier wordt voorgesteld. Bij hen gaat het om de res; de verba zijn alleen een lastige weg om
bij de feiten uit to komen.
13 De vraag vormt in mijn optiek een scharnier tussen (1) en (2).
14 Brummel 1949, 'het derde schock; xxxv'.
15 Zie over deze kwestie: Huigen, 'Over de grenzen van het koloniale discours'.
16 Stagl 1983, Huigen 1993.
17 Fanon 1969, JanMohamed 1983, Parry 1987.
18 Zie hierover Huigen, 'White fear and black peril'.
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Uitslag enquete Indische Letteren
In juni 1992 keek onze werkgroep op een symposium in het Museum voor
Volkenkunde te Leiden terug op zes jaar Indische Letteren. Uit een van de lezingen
kwam toen de suggestie naar voren om de meningen van onze lezers over de
inhoud van het tijdschrift eens te peilen door middel van een enquete. Die
enquete werd in juli 1994 gehouden. Met deze vragenlijst wilde de redactie
behalve de meningen van de lezers over Indische Letteren, ook het lezers-oordeel
over onze lezingen en symposia inventariseren. Het vragenformulier werd
uiteindelijk door 135 lezers ingevuld teruggestuurd. Op een abonnee-bestand
van 740 is dit een percentage van bijna 20%. In hoeverre de ingezonden meningen en opmerkingen representatief zijn voor alle lezers, is niet na te gaan. Een
dergelijke representativiteit pretendeert de redactie dan ook niet. Eerder beschouwen we de binnengekomen antwoorden als behartenswaardige op- en
aanmerkingen en suggesties.
Indische Letteren heeft een gevarieerd lezersbestand met uiteenlopende wensen.
We zullen vooral die meningen weergeven die door verschillende personen
gedeeld worden.

Leeftijd en afkomst
Van de deelnemers aan de enquete is de helft ouder dan zestig en van Indische
komaf, of heeft een aantal jaren in India/Indonesia gewoond en gewerkt. Het
ligt voor de hand dat deze groep door haar voorgeschiedenis dikwijls een
andersoortige belangstelling heeft dan de veel kleinere groep respondenten die
studeert (in de leeftijdsgroep van 20-30 jaar) en die Indio/Indonesia alleen uit
de boeken kent, of hooguit door een vakantie. Variatie in het aanbod van
lezingen en artikelen zal dan ook ons Joel blijven. Dat het de ouderen, met
een grote ervaringskennis, soms stoort dat de jongeren het Maleis/Indonesisch
verkeerd uitspreken, hoeft ons niet te verbazen.

Onder- en overbelicht
Op de vraag welke onderwerpen in ons tijdschrift tot nu toe onderbelicht bleven,
kwam een grote verscheidenheid aan antwoorden. Zeventien lezers pleitten
voor artikelen over de oudere en huidige Indonesische literatuur. Zuiver Indonesische onderwerpen, of dat nu literatuur, taal of geschiedenis betreft, zullen
in Indische Letteren echter nu en in de toekomst niet aan de orde komen, tenzij
er een duidelijke link (wederzijdse invloed etc.) te leggen valt met het Nederlands-Indische literaire leven (zie bijvoorbeeld de gepubliceerde artikelen over
Soewarsih Djojopoespito, R.A. Kartini en Pramoedya Ananta Toer). Een andere
wens waar de redactie in principe niet aan zal voldoen is het opnemen van
boekbesprekingen. Voor recensies bestaan er al zoveel podia (dag- en weekbladen, radio- en t.v.-programma's, wetenschappelijke vaktijdschriften), dat het
de redactie alleen zinvol voorkomt in uitzonderingsgevallen een besprekingsartikel op te nemen en geen gewone recensies. Korte aankondigingen van
belangwekkende boeken die buiten de commerciele uitgevers om gepubliceerd
worden, zullen we opnemen indien er voldoende ruimte beschikbaar is.
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Verschillende lezers gaven aan graag eens iets te lezen over de volgende
Indische onderwerpen: de literatuur na 1945 en de literatuur van de 'tweede
generatie' (13); de journalistiek (6); het leven in de buitengewesten (met name
Sumatra) (6); de zending en missie (3); de triviale literatuur en misdaadauteurs
(3); koloniale visies (pro en contra) in de literatuur (3), en de poezie van dichters
als G.J. Resink, Jan Prins en Willem Brandt (3).
Uit de grote varieteit aan onderwerpen die steeds door een enkeling werden
aangedragen geven we enkele voorbeelden: de boekhandel en uitgeverij; het
leven buiten de Japanse kampen; het plantersleven ('Een lekker rot thema:',
suggereerde een respondent, `de houding van de Nederlandse planter t.o.v. de
koelie's!'); kranten uit de periode 1940-1942; bestuurlijke correspondentie;
kinderen in de Indische romans; politionele acties en repatriering in de literatuur; Indische lectuur 1920-1940; stedenthema's Batavia/Jakarta, Surabaya
etc.); weeskinderen en hun opvang; memoires en biografieen 1890-1940. Specifieke Indische auteurs waarvoor men meer aandacht vraagt, zijn onder anderen
Jef Last, W.A. van Rees, Johan Fabricius, Hella Haasse en Beb Vuijk.
Overbelicht vond men in het tijdschrift weinig onderwerpen. 'Geen enkel
onderwerp over Nederlands-Indie/Indonesie kan overbelicht zijn', schreef
iemand resoluut. Een enkeling las naar zijn of haar mening te veel reisverslagen
en te veel over de VOC-periode in Indische Letteren.

Leesbaarheid
De vraag naar de leesbaarheid van de artikelen werd door 89 lezers met de kwalificatie 'goed' beantwoord , door 39 lezers met 'voldoende', door 3 met 'matig' en
door 1 met 'onvoldoende'. 14 respondenten vulden de vraag niet in. Van de
42 lezers die niet met 'goed' antwoordden, vonden ongeveer gelijke aantallen
de artikelen te oppervlakkig en te populair, of daarentegen te wetenschappelijk
of te saai. Ook hier blijkt dus dat er verschillende lezerswensen zijn waaraan
alleen door voldoende varieteit voldaan kan worden.

Verbeteringen
Suggesties voor verbeteringen van het tijdschrift waren: meer themanummers
maken en meer biografische informatie over de behandelde auteurs vermelden.
De redactie streeft er naar ten minste een themanummer per jaargang uit te
geven. Relevante biografische gegevens van Indische auteurs zijn uiteraard
welkom. Een echte liefhebber van ons tijdschrift zag graag haakjes aangebracht
in de rugzijde van Indische Letteren, 'zodat de jaargangen gemakkelijk in een
ringband kunnen worden opgeborgen'.

Lezingendagen
Uit de antwoorden op de vraag naar het bijwonen van de lezingendagen bleek dat
een vrij grote groep van de respondenten (ca. 30%) de bijeenkomsten nooit
bezoekt. Als redenen worden niet alleen de leeftijd en de immobiliteit genoemd,
maar ook de afstand van de woonplaats tot Leiden en het feit dat de lezingen
meestal op een werkdag plaatsvinden. Om aan deze laatste bezwaren tegemoet
te komen, zijn we al begonnen zo nu en dan een bijeenkomst op zaterdag te
organiseren en vooralsnog sporadisch in een andere plaats (een andere locatie
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brengt meestal fikse kosten met zich mee). De reacties op deze voorzichtige
wijzigingen in het beleid zijn tot nu toe gunstig. Voor de grootste groep respondenten (ca. 40%) geldt dat zij regelmatig, ofwel zo nu en dan de lezingen
bijwoont. Enkele suggesties om de opkomst te verbeteren waren behalve de al
genoemde wensen aangaande tijdstip en locatie: verhoging van de kwaliteit
van de lezingen door vooral ervaren sprekers uit te nodigen, de verkoop van
boeken tijdens de lezingendagen te stimuleren en de lezingen te combineren
met andere activiteiten. De redactie zal uiteraard met deze wensen rekening
houden, maar pleit er nadrukkelijk voor ook beginners-in-het-vak (meestal
pas afgestudeerden) gelegenheid te bieden hun onderzoek te presenteren. Het
gaat tenslotte om de groep die de continuiteit in de bestudering van de Indische
letteren zal moeten waarborgen. Bovendien, iedere ervaren spreker was eens
een beginneling.

Kwaliteit
Over de kwaliteit van de lezingen is overigens de meerderheid tevreden: ruim de
helft van de respondenten vindt de lezingen goed, de overigen vinden ze voldoende, slechts een enkeling vindt ze matig of onvoldoende. Het verbeteren
van de voordracht, het strakker handhaven van het tijdschema en het stimuleren
van de discussie worden genoemd als middelen ter verhoging van de kwaliteit
van de lezingendagen. Een lezer stelt voor eens een workshop te organiseren
zodat in kleinere groepjes over een bepaald onderwerp gediscussieerd kan
worden. Er zijn talrijke suggesties gedaan voor onderwerpen van lezingen, die
begrijpelijkerwijs grotendeels overeenkomen met de onderwerpen die hiervoor
als onderbelicht zijn aangegeven. Enkele nieuwe suggesties zijn: literatuur over
goena-goena; beeldende kunsten en dans; orale literatuur en vertellers; Indische
mensen in de Verenigde Staten; expeditieverslagen; literatuur over Ceylon,
Formosa, Surat, Cochin; medische geschiedenis; onderwijsgeschiedenis/
schoolboeken; voorts is er een opvallende voorkeur voor sociaal-historische en
politieke onderwerpen. Hoewel de redactie deze laatste onderwerpen zeker
niet wil uitsluiten, moeten de voorstellers zich realiseren dat ons studieobject
de literatuur is, in de meest brede zin van het woord, en dat strikt historische
onderwerpen, zonder band met de literatuur, in principe buiten onze doelstelling vallen. Tenslotte pleitten enkele respondenten voor samenwerking met
andere organisaties die zich met koloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis
bezighouden en voor vergelijking van de Indisch-Nederlandse literatuur met
Frans-, Engels-, Spaans- en Portugeestalige koloniale en postkoloniale literaturen. In dit verband zij er nog op gewezen dat er hechte banden bestaan tussen
de redactie van Indische Letteren en de universitaire Werkgroep Koloniale en
Postkoloniale Literaturen.
De redactie zal met de antwoorden op deze enquete zeker haar voordeel kunnen
doen en bedankt de respondenten voor hun medewerking. Wij hopen dat onze
lezers ook buiten een enquete om van zich blijven laten horen: door kritiek of
instemming kenbaar te maken en suggesties te doen om de doelstelling van
onze werkgroep en het tijdschrift ('de studie te bevorderen van de literatuur
van en over Nederlands-Indie') nog beter te realiseren.
LD/BP
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Uitnodiging
Op zaterdag 18 november 1995 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde ter gelegenheid van haar tienjarig
bestaan een jubileumsymposium Naar de Oost! Vier eeuwen reizen
naar India en Indonesia.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur: Opening
10.10 uur: Vibeke Roeper: De eerste schipvaart (1595)
10.30 uur: Roelof van Gelder: Een Duitse VOC-soldaat uit het begin
van de achttiende eeuw
10.50 uur: Ronald Spoor: Het dagboek van Sytze Roorda van Eysinga
(1818)
11.10 uur: Pauze
11.40 uur: Femme S. Gaastra: Overlandreizen 1840-1860
12.00 uur: Gerard Termorshuizen: Met de Hollandsche mail naar
India (1870-1905). Reisgidsjes en het leven aan boord
12.20 uur: Gelegenheid voor discussie
12.40 uur: Lunchpauze
14.00 uur: Coen van 't Veer: Naar India! De heenreis in fictie (18701940)
14.20 uur: Bert Paasman: Het scheepsjournaal van Arthur Ducroo
14.40 uur: Alexander Bakker: Onverschrokken onderweg. Naar India
per kano, auto en onderzeeer
15.00 uur: Pauze
15.30 uur: Peter van Zonneveld: Triomf en tragiek van het vliegen
naar de Oost. De luchtvaart en de literatuur 1927-1940
15.50 uur: Reggie Baay: Emoties en luxueus ongerief. Na-oorlogse vliegreizen naar Indonesia
16.10 uur: Gelegenheid voor discussie
16.30 uur: Slot
Plaats: Rijksuniversiteit Leiden. Gebouw 1175 (Centraal
Faciliteitengebouw), Witte Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg). Zaal 011.
De toegang is gratis.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
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Dekolonisatie-symposium
Uitnodiging
Op zaterdag 9 december 1995 organiseert het Festival Indie/
Indonesie i.s.m. de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
een symposium met als thema: De dekolonisatie van Nederlands-Indie
in Nederlandse en Indonesische bellettrie en ego-documenten. Het symposium vindt plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en
staat onder voorzitterschap van dr. Gerard Termorshuizen.

Het programma ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit:
10.00 uur: Ontvangst met koffie
10.30 uur: Opening
10.45 uur: Hugo Klooster: De dekolonisatie van Nederlands-Indie in
bellettrie en ego-documenten
11.15 uur: Toeti Heraty Noerhadi: Dekolonisasi als amnesia en anamnese: gedeelde ervaring in de literatuur
11.45 uur: Huub de Jonge: De gewaarwording van overbodigheid. De
dekolonisatie in het werk van A. Alberts
12.15 uur: Henk Maier: 'Alsof er nooit blanken waren! ' Het a-koloniale
van de moderne Indonesische literatuur
13.00-14.15 uur: Lunchpauze
14.15 uur: Goenawan Mohamad: Universeel humanisme in het Indonesische literaire landschap
14.45 uur: A. Teeuw: Pramoedya Ananta Toer en de Indonesische revolutie
15.15 uur: Liesbeth Dolk: Oscar Mohr, Sticusa-vertegenwoordiger in
Djakarta ( 1949- 1952)
15.45 uur: Gerard Brantas: Dekolonisatie in Indonesie en jeugdboeken
in Nederland
Plaats: Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3 to Den Haag
(nabij het Centraal Station)
ToegangsprUs: Leden van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde hebben gratis toegang (1 kaart per lid); anderen betalen
f 15,00.

Lunch: Op de ochtend van het symposium zijn aan de festivalbalie
tegen betaling bonnen verkrijgbaar voor een eenvoudige lunch in
de schouwburg.
(z.o.z.)
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N.B. Vanwege de te verwachten grote belangstelling dienen leden van
de werkgroep z.s.m. te reserveren (uiterlijk voor 1 november a.s.).
U kunt hiervoor gebruik maken van de onderstaande bon. (Behandeling
van de aanvraag geschiedt op volgorde van binnenkomst.)

Ondergetekende, lid van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, wenst graag 1 kaart* te ontvangen voor het dekolonisatiesymposium van het Festival India/Indonesia op zaterdag 9 december
1995 in de Koninklijke Schouwburg.

Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:

Datum:

Handtekening:

In een gefrankeerde envelop zenden aan:
Festival India/Indonesia
Korte Voorhout 3
2511 CW Den Haag

* Zie voor het eventueel bijbestellen van een of meer kaarten de Festivalfolder.
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Redactioneel

In dit decembernummer van- Indische Letteren wordt aandacht besteed
aan Indische bellettrie uit twee Buitengewesten, namelijk uit Sumatra
en Borneo, het tegenwoordige Kalimantan. Gabor Pusztai schrijft over
de onbekende Laszlo Szekely, de man van Madelon Szekely-Lulofs,
Gerard Termorshuizen vraagt in zijn bijdrage aandacht voor twee tot
nu toe onbekend gebleven boekjes over de oorlog in Atjeh en Henk
Smeets schrijft over een reisverslag naar de binnenlanden van Borneo.
De komende maanden zal er een aantal evenementen plaatsvinden
in het kader van Indische Letteren en Indio/Indonesia. Het leek de
redactie daarom beter de gebruikelijke lezingenmiddag in het voorjaar
van 1996 even uit te stellen en in principe op te schuiven naar eind
april. De uitnodiging voor deze middag zal in het maartnummer van
Indische Letteren geplaatst worden. In het maartnummer vervolgen we
ook onze Lijst van Indische Letteren, samengesteld door de bibliograaf van
het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, mr. Herman
Kemp.
De redactie van Indische Letteren wenst u tenslotte een aangename
jaarwisseling toe.
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Foto boven: Assistentenhuis van het echtpaar Szêkely-Lulofs.
Foto order: Een rubberaanplant.
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De onbekende Laszlo Szekely
GABOR PUSZTAI

Laszlo Szekely stond als schrijver altijd in de schaduw van zijn vrouw,
Madelon Szekely-Lulofs, en is zo goed als onbekend gebleven. Zijn
onbekendheid in Nederland is wellicht mede te wijten aan het feit dat
zijn werken niet tot de Indisch-Nederlandse letterkunde worden gerekend. Als zijn werk al ter sprake komt, dan is het altijd in een adem
met dat van zijn echtgenote. Ten onrechte, want ook onafhankelijk van
de belangstelling voor Madelon Szekely-Lulofs verdienen zijn werk en
leven de aandacht van iedereen die in de Nederlands-Indische letterkunde geinteresseerd is.

Biografie
Op 16 april 1892 werd in het dorpje Ajak in Oost-Hongarije, vlakbij
de tegenwoordige Hongaars-Oekrainische grens, de eerste zoon van het
echtpaar Ziechrman geboren. De trotse vader heette Lajos Ziechrman;
hij was landpachter. Hij pachtte het land van grootgrondbezitters, liet
het door dagloners bewerken en verkocht zelf de oogst. De meisjesnaam
van de moeder was Kornelia Radnai. Het pasgeboren jongetje kreeg
twee voornamen; een joodse, omdat de ouders beiden joods waren, en
een Hongaarse, om in het dagelijks leven te gebruiken. Volgens de
geboorteakte is zijn joodse naam Smiel, zijn Hongaarse naam Laszlo.
Een week na de geboorte vond, naar oud joods gebruik, de besnijdenis
plaats. 1 Er zouden nog twee broers van Laszlo worden geboren.
De oudste zoon ging naar de lagere school in het dichtstbijzijnde
stadje Kisvarda. Hij zat in de tweede klas toen zijn vader, Lajos Ziechrman, het besluit nam om zijn naam officieel te laten veranderen. Deze
verandering gold natuurlijk ook voor de andere gezinsleden. Vanaf
1899 noemt het gezin zich niet meer Ziechrman, maar Szekely.2
Het was indertijd niet ongebruikelijk dat joden hun naam veranderden en 'verhongaarsten'. Misschien heeft Lajos Ziechrman zijn naam
laten veranderen uit zakelijke overwegingen, misschien had hij andere
beweegredenen. Onder de klas- en schoolgenoten van Laszlo Szekely
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waren meer kinderen van joodse afkomst die hun naam lieten 'verhongaarsen'.3
Laszlo Szekely heeft de lagere school in Kisvarda met uitstekend
resultaat, 'met le, afgesloten en waarschijnlijk daarom stuurden zijn
ouders hem naar een gymnasium. In Kisvarda was toen nog geen gymnasium, dit in tegensteiiing tot Debrecen. Vanaf het schooljaar 19011902 was Szekely Laszlo leerling aan het Rooms Katholiek Hoofdgymnasium
aldaar.4 Het Joods Gymnasium in Debrecen werd pas enkele jaren later
opgericht, toen Szekely de stad al verlaten had.
Op het gymnasium kreeg hij les in religie, Hongaars, Latijn, Duits,
geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, wiskunde, meetkunde, kalligrafie en turnen. Omdat hij op de lagere school zo goed zijn best had
gedaan, hoefden zijn ouders gedurende de eerste twee jaar van het
gymnasium geen schoolgeld te betalen. Maar tijdens het eerste jaar
bleek al dat Laszlo niet meer dan een middelmatige scholier was. Belangstelling voor de joodse godsdienst had hij kennelijk in het geheel
niet, 5 want aan het eind van zijn tweede schooljaar kreeg hij voor het
vak 'religie' een onvoldoende, wat hij echter door middel van een
hertentamen wist recht te zetten.6
Vanaf het tweede jaar volgde hij twee keuzevakken: stenografie en
tekenen. In dit laatste vak blonk hij uit, iets wat hem twintig jaar later,
op Sumatra, goed van pas kwam, toen hij als tekenaar meewerkte aan
het weekblad Sumatra.
Szekely was geen goede leerling. Hij haalde alles met de hakken over
de sloot - behalve tekenen - of hij haalde het net niet. Dit laatste gebeurde in de vijfde klas, toen hij veertien was. Aan het eind van het
jaar kreeg hij drie onvoldoendes 7 en die waren met herexamens niet
meer goed te maken. In het klasseboek staat vermeld dat hij het jaar
moest overdoen. Maar vanaf september 1906 staat hij niet meer ingeschreven als leerling van het Rooms Katholiek Hoofdgymnasium.8
Hier ben ik helaas de draad kwijtgeraakt. Waar hij na die tijd gebleven
is, is mij tot nu toe onbekend. Er zijn geen verwijzingen naar andere
scholen of andere woonplaatsen. Het enige dat vaststaat is, dat hij acht
jaar later op Sumatra aanwezig was.9

Op Sumatra
Waarschijnlijk verliet Szekely in een opwelling zijn vaderland. Het is
zeer aannemelijk dat hij eind 1912 uit Hongarije is vertrokken en niet
rechtstreeks naar Nederlandsch-Indie gevaren, maar eerst naar Singapore is gegaan. 1 ° Van het schiereiland Malakka, van Penang stak hij
met een klein bootje, de Malaya van de Norddeutscher Lloyd over en
arriveerde op 7 mei 1914 in Medan op Sumatra." Ik heb een passagierslijst kunnen achterhalen, waarin de naam van Szekely - weliswaar fout
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gespeld - voorkomt als passagier op bovengenoemde boot. 12 Szekely
zelf schrijft in de inleiding van zijn eerste boek dat hij zestien jaar lang
als planter op Sumatra gewerkt heeft." In andere artikelen schrijft hij
echter dat hij zeventien jaar of bijna twintig jaar onder de evenaar heeft
doorgebracht."
Szekely was dus tweeentwintig jaar oud toen hij op Sumatra voet
aan wal zette en waarschijnlijk had hij slechts een niet afgemaakte
middelbare schoolopleiding achter de rug.
Toen hij op Sumatra aankwam en werk ging zoeken, sprak hij noch
Maleis noch Nederlands. Hij was niet op de hoogte van de gewoontes
en gebruiken van de inheemse bevolking. Ook wist Szekely nog niet
hoe hij met koelies moest omgaan. Hij was dus een echte singkeh," maar
desondanks vond hij een betrekking in Deli, op een tabaksplantage.
Hij werkte als assistent in Siantar, op de onderneming Marihat.160mdat
de elementaire kennis voor de uitoefening van zijn werk hem ontbrak,
werd hij door zijn baas bij een groep van een oudere collega ingedeeld
om het vak te leren. Op Deli was het gebruikelijk om nieuwbakken
assistenten een vakopleiding te geven.' 7 Hij werd bij een stuk oerwoud
geplaatst, dat ontgonnen moest worden. Het lag op tweehonderdtachtig
kilometer afstand van de dichtstbijzijnde door mensen bewoonde
plaats. Er waren geen behoorlijke wegen en geen treinverbindingen.
Szekely woonde in de op palen gebouwde bamboehut van zijn oudere
collega, die op zo'n achttien kilometer afstand van het emplacement
lag, aan de rand van het oerwoud, 'aan de grens van de beschaafde
wereld'. Hij leidde het monotone leven van een planter. 's Ochtends
om vijf uur begon hij met werken; hij liep dan achter honderden koelies
aan om ze tot werken aan te sporen en 's avonds, na zonsondergang,
keerde hij doodmoe terug naar huis.18
In 1917 tekende Szekely een contract bij de Hollands-Amerikaanse Plantage Maatschappij en ging op een plantage bij Kisaran werken. 19 Kisaran
lag tweehonderd kilometer ten zuiden van Medan, in de provincie
Asahan, aan de Oostkust. Deze maatschappij verbouwde echter geen
tabak, maar rubber, wat een enorm winstgevende zaak bleek te zijn.
Weer later werkte Szekely in Tamiang, ook als assistent. Hij werd lid
van de Vereniging van Assistenten in Deli. Toen hij later tot administrateur
werd benoemd, bleef hij Loch donateur van deze vereniging.2°
In Kisaran leerde Szekely zijn toekomstige echtgenote, Madelon Lulofs, kennen. Madelon, de dochter van een B.B.- ambtenaar, was in
1918 met de planter Hendrik Doffegnies getrouwd. Het was een ongelukkig huwelijk. Negentien jaar oud, 'een onnozel ding' schrijft ze later
zelf, was ze met haar echtgenoot naar Deli vertrokken, waar Hendrik
een betrekking had gevonden op een rubberplantage. Hij werkte bij
de ontginning en dat betekende dat hij ver van de bewoonde wereld
vandaan woonde, aan de rand van het oerwoud, en dat hij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan het werk was. Hij vond het prachtig,21
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maar voor zijn vrouw betekende dit bestaan iets heel anders: troosteloze
monotonie, eindeloze eenzaamheid en het gevoel van volkomen verlatenheid.
In 1919 bracht zij in een koeliehospitaal haar eerste dochter ter wereld. Zij werd Merie Moud genoemd.22 Een jaar daarna werd hun tweede
dochter, Christine, geboren. Voor Madelon werden de eenzaamheid en
het eentonige bestaan steeds ondragelijker. Haar man was nauwelijks
thuis en de zorg voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen
berustte geheel bij haar. Bovendien bleek in de loop van de tijd steeds
duidelijker dat zij niet bij elkaar pasten. Hij was zakelijk en nuchter,
terwijl Madelon veel belangstelling had voor kunst en literatuur. Hij
was daar helemaal niet in geinteresseerd. Later zei zij daarom in een interview:
toen ik als jonggetrouwd plantersvrouwtje naar Deli ging, vond
ik daar niemand, die mij een aansporing gaf om mijn talent tot
ontwikkeling te brengen. Ik heb mij daar wel zeer eenzaam
gevoeld en het was mij een vreugde, wanneer ik althans door
het lezen van boeken enigszins met de cultuur in contact kon
blijven.23
In deze tijd en onder deze omstandigheden maakte zij kennis met een
collega van haar man: de Hongaarse planter Laszlo Szekely.

Het huwelijk
Bij Szekely vond Madelon Lulofs alles wat ze bij haar man miste: hij
had belangstelling voor literatuur en voor cultuur, met hem kon ze over
haar interesses praten. Szekely was medewerker van het weekblad
Sumatra, dat in 1924 werd opgericht. In dat blad werden zijn tekeningen
en karikaturen afgedrukt. Deze hadden succes omdat men de mensen
en situaties erin herkende. Naast de tekeningen vond ik ook nog een
verhaal en een artikel, die vermoedelijk van de hand van Szekely zijn.
Het verhaal verscheen onder de naam Laszlo Schwartz, in twee afleveringen, op 16 en 23 mei 1925, met de titel: Van Edam tot Medan. Hoogstwaarschijnlijk is Laszlo Schwartz identiek aan Laszlo Szekely. Volgens
het Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie uit 1925 en 1926 woonden er
twee mensen in Nederlands-Indie met de naam L. Schwartz. De een
was een agent van de firma Pathe Freres in Soerabaja, de ander, L.H.J.
Schwartz was boekhouder, eveneens te Soerabaja. Dat een van deze
twee Soerabajanen een verhaal in een Sumatraans weekblad gepubliceerd heeft, lijkt mij een stuk minder waarschijnlijk dan dat Szekely
voor de gelegenheid van een pseudoniem gebruik gemaakt heeft.
De andere publikatie verscheen op 15 december 1928, onder de titel
Choupe du Negre. Hierin wordt het drukke nachtleven van Parijs beschreven. Onder het artikel stond vermeld: 'uit het Hongaars door L.S.' In
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dit geval is het wel bijna zeker dat Szekely achter deze initialen schuil
gaat.
Toen de redactie op zoek was naar iemand die korte verhalen voor
het blad kon schrijven, had Laszlo Szekely Madelon Lulofs aanbevolen.
Hij wist dat zij al geruime tijd bezig was met schrijven. Zij werd aangenomen en haar publikaties verschenen in Sumatra." Zij publiceerde ze
onder het pseudoniem Christine van Eyck.
Dat zij onder dit pseudoniem publiceerde, concludeer ik uit het volgende: in Sumatra is van 1925 tot 1930 geen enkel artikel of verhaal
verschenen onder de naam Madelon Szekely-Lulofs of Madelon Doffegnies-Lulofs of Madelon Lulofs of haar initialen. Wel staat in Sumatra
een hele reeks verhalen van Christine van Eyck. Zo verscheen van
7 februari 1925 tot 20 februari 1926 een serie verhalen, getiteld: Op eigen
wieken, Hierin beschrijft de schrijfster een reis naar Australia samen met
twee jonge dochters, waar zij op bezoek gaat bij haar moeder en broer.
Het verhaal berust op eigen ervaring. Madelon heeft destijds een soortgelijke reis gemaakt heeft. Bovendien zijn de foto's die in het weekblad
bij het verhaal als illustratie dienden, merende's als origineel to vinden
in de nalatenschap van Madelon Szekely-Lulofs, die in het Letterkundig
Museum berust.
Van 20 februari 1926 tot 28 mei 1927 verschijnt er niets van Christine
van Eyck in het weekblad. In deze periode waren Madelon Lulofs en
Laszlo Szekely in Hongarije, waar ze in huwelijk traden. Vanaf 28 mei
1927 verschijnt er weer een nieuwe reeks van Christine van Eyck, nu
met de titel: Bohemiens typen uit Hongarije. Deze verhalen zijn een kruising
tussen reisbeschrijving en fictie. Duidelijk is dat deze verhalen op eigen
ervaring berusten. Ze zijn doorspekt met Hongaarse plaats- en persoonsnamen, met Hongaarse woorden en uitdrukkingen. Bij deze publikaties
dienden foto's over Boedapest en het Hongaarse platteland als illustratie. En bij de aflevering van 23 juni 1927 werd een tekening van Laszlo
Szekely geplaatst.
In volgende nummers van Sumatra verschenen onder de naam Christine van Eyck nog meer verhalen over Hongarije, naast verhalen over
bestuursambtenaren in Atjeh (waar haar vader in dienst van het B.B.
werkzaam was geweest) in de eerste decennia van deze eeuw en vertalingen uit het Hongaars.
Een bijzonderheid, die nog eens onderstreept dat achter Christine
van Eyck Madelon Lulofs schuil gaat, is dat Laszlo Szekely de naam
Van Eyck gebruikt in zijn boek Van oerwoud tot plantage. Op de laatste
pagina's, als de hoofdpersoon tot tranen toe geroerd de eerste brief uit
Hongarije na de Eerste Wereldoorlog leest, doemt een man met zijn
dochter op:
'Excuseert u mij, dat ik u lastig val, mijnheer. Mijn naam is van Eyck,
dit is mijn dochter. Onze benzine is op, we zijn blijven steken.'25
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Het is opmerkelijk dat de ontmoeting met de heer Van Eyck en zijn
dochter in het boek ongeveer in 1918/19 plaatsvindt, dus in dezelfde
tijd toen Szekely, Madelon Lulofs (toen nog Madelon DoffegniesLulofs) in werkelijkheid leerde kennen.
Wat de voornaam Christine betreft: in een verhaal van Szekely noemt
de ik-persoon, die planter is geweest in Deli en zich later in Boedapest
heeft gevestigd, zijn vrouw Christine. 26 Al deze gegevens samen laten
er geen twijfel over bestaan, dat Christine van Eyck het pseudoniem
is van Madelon Lulofs.
De eerste publikaties van Madelon in Sumatra vormden tevens het
begin van haar verhouding met Szekely. 27 Ze vertelde dit aan haar
echtgenoot, die haar onmiddellijk met de kinderen naar Australia
stuurde om de Hongaar te vergeten. Daar logeerde zij eerst bij haar
moeder en later bij haar broer. Zij verbleef een jaar lang in Black Rock
bij Melbourne en keerde toen terug naar Deli. Haar gevoelens voor
Szekely waren echter onveranderd.
Na haar teugkeer besloot Szekely met vervroegd verlof naar Europa
te gaan, omdat naar zijn mening hun verhouding uitzichtloos was.
Madelon ging naar Medan om afscheid van hem te nemen. Van te voren
had ze hierover haar echtgenoot ingelicht. In Medan ging ze naar Hotel
De Boer, waar ze Szekely in de eetzaal ontmoette. Doffegnies stapte
daarop naar de notaris om echtscheiding aan te vragen. Vervolgens ging
hij naar Hotel De Boer en maakte in de eetzaal, in het openbaar, een scene.
Na deze gebeurtenis ging Laszlo Szekely natuurlijk niet met verlof.
Tijdens de afwikkeling van de scheiding logeerde Madelon bij een
vriend. Doffegnies stond erop, dat de voogdij over de kinderen aan
hem werd toegewezen. Alleen onder deze voorwaarde ging hij akkoord
met de scheiding.28
Hun scheiding verwekte een schandaal in Deli, de hele blanke gemeenschap was verontwaardigd. 29 Niet zozeer omdat er overspel was
gepleegd, maar omdat dit in het openbaar bekend was gemaakt. Dit
was slecht voor het imago van de blanke gemeenschap van Deli.
Doffegnies kreeg inderdaad de voogdij, de scheiding werd uitgesproken en daarop vertrok Madelon Lulofs met Szekely naar Hongarije. Ze
trouwden in Boedapest op 10 september 1926.
Het nieuwbakken echtpaar Szekely kwam na een jaar, in 1927, terug
in Deli. Bij deze beslissing hebben waarschijnlijk financiele overwegingen een belangrijke rol gespeeld. Szekely kwam op dezelfde ontginning
te werken als Doffegnies. 3° Madelon kreeg in maart 1929 haar derde
kind, Chlotilde Malvina. Zij werd gewoonlijk Ketjil genoemd, wat in
het Maleis kleintje betekent.
Het nieuwe verblijf in Deli was geen succes. Szekely werd gepasseerd
bij promoties en de Szekely's werden door de blanke gemeenschap van
Deli genegeerd. Daardoor werd hun situatie op Sumatra onmogelijk.
In 1930 vertrokken zij voorgoed naar Europa.
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De Hongaarse jaren
Het echtpaar Szekely ging in de binnenstad van Boedapest wonen. Ze
kochten een appartement op de Andrassystraat, in de chique buurt van
de Hongaarse hoofdstad. Het ging hun aanvankelijk financieel voor de
wind; ze kochten ook nog een zomerhuisje in MatyasfOld, vlakbij Boedapest. Het geld raakte echter snel op. Ze hadden slechts een bescheiden
kapitaal uit Nederlandsch-Indie kunnen meenemen, dat niet genoeg
was om te kunnen rentenieren. Bovendien heeft Szekely hun kapitaal
waarschijnlijk in een vage onderneming gestoken, waarmee hij in korte
tijd veel geld hoopte te verdienen. Dat mislukte en diengevolge raakte
het echtpaar een groot deel van hun vermogen kwijt. 3 ' De enige mogelijkheid om geld te verdienen zagen ze in literaire bezigheden. Al gauw
stortten ze zich allebei op het schrijven. Gebrek aan geld was ook de
reden dat Madelon Lulofs naar Nederland ging om over eventuele publikaties te spreken met Herman Robbers, hoofdredacteur van Elsevier:
En als ik niet geweten had dat mijn man een Hongaar is en
toen net als alle Hongaren de meest fantastische ideeen in zijn
hoofd had en aan het uitvoeren was om 'veel geld in een korte
tijd' te verdienen en als ik niet zoo de diepste afgrond van deze
'korte tijd' had gezien, dan was ik gewoon de Spuitstraat weer
uitgelopen, zonder U ooit gezien te hebben.32
Kort daarna werd een verhaal van haar hand in de Elsevier geplaatst.
Robbers was enthousiast en vanaf die tijd schreef zij regelmatig verhalen
voor dit tijdschrift. Vanaf het begin van de jaren dertig verschenen
direct achter elkaar de boeken van Madelon: Rubber (1931), Koelie (1932),
Emigranten (1933), De andere Wereld (1934).
Intussen was Laszlo Szekely actief in Boedapest. Vanaf 1930 verschenen van zijn hand novellen, verhalen en artikelen in verschillende
Hongaarse kranten, dag- en weekbladen. Alles wat hij schreef had
betrekking op Nederlands-Indie. In 1935 publiceerde hij zijn boek
Oserdiikkil az iiltetvenyekig (Van oerwoud tot plantage) bij uitgeverij Dante
in Boedapest. Nog in hetzelfde jaar kwam een Nederlandse en Duitse
vertaling uit. De ontvangst in Nederland was gematigd enthousiast. In
Indie werd het boek bijzonder fel aangevallen.
Van Madelon werd in 1935 een verhalenbundel uitgegeven onder
de titel Vizioen, dat in de serie 'Kleine juweeltjes van de Nederlandse
keurboekerij' verscheen. Een jaar later verscheen De hongertocht, waarin
zij veel herinneringen uit haar kinderjaren in Atjeh had verwerkt. Dit
wordt wel haar beste boek genoemd. Het laatste bedriff uit 1937 was het
laatste werk, dat ze in Hongarije schreef.
De financiele situatie was na de eerste publikaties van Madelon weer
op orde. Het gezin kocht een auto en ze nam weer personeel in dienst.33
Naast het schrijven van oorspronkelijk werk, hield het echtpaar Sze201

kely zich intensief bezig met vertalen: van het Hongaars naar het Nederlands en omgekeerd. Dit vertaalwerk is van zeer groot belang geweest
voor de literaire betrekkingen tussen Nederland en Hongarije tussen
de twee wereldoorlogen. Zij waren al vanaf het begin van de jaren
dertig met vertalen bezig, vooral uit het Hongaars in het Nederlands.
Ze gaven de voorkeur aan Hongaarse auteurs die in die tijd erg bekend
waren.
In 1938 namen de Szekely's de beslissing om naar Nederland te
verhuizen. Het echtpaar voelde het dreigende oorlogsgevaar aan en
wilde bij een eventuele oorlog naar Nederlands-Indie uitwijken. Ze
vestigden zich in een pension te Bloemendaal. Toen in de meidagen
van 1940 de Duitsers zonder oorlogsverklaring Nederland binnenvielen
en binnen vijf dagen het land veroverden, werd Nederland voor Laszlo
Szekely te gevaarlijk. Hij was joods en dat was gevaarlijk in een land
waar de SS en de Gestapo de dienst uitmaakten. Hij vond het beter om
naar Hongarije terug te keren, omdat hij dacht dat hij daar veiliger was.
Hij wilde zijn vrouw en Ketjil niet in gevaar brengen door zijn aanwezigheid. Teruggekeerd in Boedapest hervatte hij zijn werk als journalist,
schrijver en vertaler. Hij publiceerde regelmatig in verschillende Hongaarse kranten, tijdschriften, week- en dagbladen. In 1942 verscheen
zijn tweede boek, Rimboe, dat eerst als feuilleton werd gepubliceerd in
een van de grootste Hongaarse kranten. 34 Het boek werd uitgebreid
besproken in verschillende kranten en tijdschriften. Een Duitstalige
krant van Boedapest huldigde Szekely op de volgende manier:
Szekely ist ein ausgezeichneter Journalist: sein Buch wurde aus
dem Geiste des Journalismus obersten Sinnes geboren. Alles
ist darin vereint, was den heutigen Leser zu fesseln vermag [...]"
Rimboe werd in 1949 - ..-,,a de dood van Szekely - door zijn vrouw bewerkt en vertaald in het Nederlands. In 1942 werd naast Rimboe ook
Van oerwoud tot plantage opnieuw uitgegeven. De titel van de tweede
druk is SW a nap Szumatran (De zon schijnt op Sumatra). 36 Het lijkt er
sterk op dat voor Szekely de actualiteit van het onderwerp een grote
rol heeft gespeeld bij het uitgeven van beide boeken. Nederlands-Indie
stond namelijk in 1942 in het middelpunt van de internationale politieke belangstelling, omdat de Japanners dat jaar de Nederlanse kolonie
bezetten. De verandering van de titel van Van oerwoud tot plantage is
volgens mij ook aan deze ontwikkelingen te danken. Op die manier
werd namelijk de naam van een van de door Japanners bezette eilanden
expliciet genoemd. Daardoor was direct herkenbaar waar het boek zich
afspeelde, wat een gunstige uitwerking kon hebben op de verkoopcijfers.
Szekely was in deze tijd vaak ziek. Hij moest dikwijls naar het ziekenhuis ter behandeling van hartkwalen.
Na het vertrek van Szekely uit Nederland kocht Madelon een huffs
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aan de Wustelaan in Santpoort. Zij had door haar tweede huwelijk de
Hongaarse nationaliteit verkregen en als Hongaarse mocht zij haar radio
behouden. Later moest zij haar huis verlaten in verband met de aanleg
van de Atlantikwall.37
Laszlo Szekely wist de Gestapo te ontlopen en overleefde de oorlog.
Hij was van plan naar Nederland terug te keren. 38 De terugkeer zou
Szekely zeker gelukt zijn, als hij niet op 14 april 1946 in Boedapest aan
een hartaanval overleden was, op de vooravond van zijn vertrek naar Nederland.
Madelon Szekely-Lulofs werkte na de oorlog voor Elsevier en voor De
Groene Amsterdammer. Er verschenen nog twee boeken van haar: Onze
bedienden in Indie in 1946 en ljoet Nja Din in 1948. Dit laatste boek
- over een Atjehse vorstin, die het verzet leidde tegen de Nederlandse
overheersers - werd verboden. De verschijning van de roman viel namelijk samen met de politionele acties van Nederland in Indonesia. De
Nederlandse regering beschouwde het boek als propaganda voor de
Indonesische nationalisten.
Op 22 mei 1958 overleed zij plotseling, aan een hartaanval. In haar
woning op de Beethovenstraat in Amsterdam werd een Hongaars testament gevonden waarin zij alles aan Ketjil naliet. Later bleek het testament niet geldig te zijn, omdat zij na de dood van haar man de Hongaarse
nationaliteit verloren had. Desondanks hebben de twee oudere halfzussen zich moeite getroost om te bewerkstelligen dat Ketjil wel de erfgename werd. Zij bleek echter spoorloos te zijn verdwenen.

Hongaarse publikaties van Laszlo Szekely
Laszlo Szekely publiceerde tussen 1931 en 1942 in zes verschillende
landelijke en lokale kranten, weekbladen en tijdschriften maar liefst
twintig verhalen, artikelen en beschrijvingen. Zijn artikelen verschenen
in Magyar Nemzet, een van de grootste landelijke kranten. Alle publikaties hebben betrekking op Nederlands-Indie. In zijn artikelen verwerkt
hij - zoals bijna altijd - persoonlijke ervaringen.
Zijn verhalen en novellen kunnen worden ingedeeld in twee categorieen: in de meeste verhalen is een ik-persoon aan het woord, net zoals
in zijn twee boeken. In andere verhalen wordt een auctoriaal
vertelperspectief (het perspectief van een 'alwetende verteller') gebruikt. Sommige verhalen die in de kranten en tijdschriften zijn
verschenen, zijn later in zijn boek Van oerwoud tot plantage als apart
hoofdstuk opgenomen.39
Szekely publiceerde ook een verhaal, dat de geschiedenis van Roeki
vertelt, een verhaal dat beter bekend is onder de titel Koelie, de roman
van Madelon Szekely-Lulofs. Uit verschillende interviews blijkt dat
Madelon het oorspronkelijke idee voor Koelie van haar man heeft gekregen en een schets van hem tot een roman heeft uitgewerkt. Het is zeer
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aannemelijk dat deze oorspronkelijke schets Ruki apci szerencseje (Het
geluk van pa Roeki) was.
Al deze artikelen, beschrijvingen en verhalen zijn nooit verzameld
of in boekvorm verschenen. In Hongarije hebben ze weinig aandacht
getrokken. In Nederland zou dat anders geweest zijn: daar is nu eenmaal
veel meer belangstelling voor alles wat met Nederlands-Indie te maken
heeft. Het feit dat men in Hongarije geen enkele interesse had in dit
onderwerp, is waarschijnlijk ook de reden dat het werk van Szekely
nooit een plaats gekregen heeft in de Hongaarse literatuur.
Als men een van de vele Hongaarse literatuurlexica bij de naam
Szekely opslaat, vindt men zeker drie of vier schrijvers onder deze
naam; maar niet onze Szekely. Hij is zelfs zo onbekend in Hongarije,
dat men een van zijn werken aan een andere Laszlo Szekely heeft
toegeschreven. In het Hongaars Literatuur Lexicon uit 1965 komt een Laszlo
Szekely voor, die op 24 december 1894 in Budapest is geboren, de
middelbare school in dezelfde stad heeft doorlopen, letteren en theologie gestudeerd heeft in Innsbruck en in 1918 is ingewijd als priester.
Vanaf 1922 doceert deze Szekely theologie aan de Theologische Academie
in Szombathely en vanaf 1939 werkt hij als pastoor in KOszeg. Hij heeft
geestelijke liederen en gedichten geschreven, zoals het Lied der troosten
(1923) en En onze ziel kan niet rusten (1934). Zijn hele oeuvre wordt
gekenmerkt door een diep religieuze inhoud. Maar opeens staat tussen
die vele godsdienstige gedichten en geestelijke liederen: Rimbu, roman,
1942. Een boek, waarover een Hongaars katholiek weekblad schreef,
dat het jammer was dat zulke boeken, waarin erotiek en seksualiteit
centraal staan, tegenwoordig nog verschenen. 4° Voor iedereen die de
werken van beide Laszlo Szekely's kent, is het duidelijk dat de katholieke pastor Rimbu niet heeft kunnen schrijven.
In welk Hongaars naslagwerk men ook zoekt, nergens vindt men
Laszlo Szekely - de auteur van Van oerwoud tot plantage en Rimbu. Hooguit
treft men zijn werk aan, maar dan onder de naam van een ander. Dat
is behalve in het Hongaars Literatuur Lexicon uit 1965 namelijk ook het
geval in De bibliografie van de Hongaarse literatuurgeschiedenis uit 1989 en
in de catalogi van de Hongaarse Nationale Bibliotheek te Budapest.
Daarmee wordt Szekely geen recht gedaan. Zijn werk doet niet onder
voor dat van zijn vrouw. Maar om de waardering te krijgen die hij
verdient, moet voor zijn werken plaats worden ingeruimd in de IndischNederlandse letterkunde. Daar horen zij thuis. Zijn werken hebben een
belangrijke documentaire waarde voor de samenleving van de plantersmaatschappij in Deli uit de eerste drie decennia van deze eeuw. Bovendien zijn ze voortreffelijk geschreven.
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De carriere van Chaw A. Hjong
LASZLO SZEKELY

Er arriveerde een nieuwe assistent op de plantage. Het was een singkeh, een
nieuweling onder de evenaar, die zich, anders dan zijn voorganger, die na tien
jaar dienst in de rimboe onder de moordende tropenzon al sinds geruime tijd
uitgeput was, nog jong en energiek voelde. De kersverse jonge assistent bruiste
van nieuwe uit Europa meegebrachte energie. Het zou niet lang duren of deze
bruisende energie zou eveneens wegebben onder de tropische hitte en geleidelijk plaats maken voor lome, onverschillige luiheid. Maar voorlopig was de
nieuwe assistent nog enthousiast en daardoor zouden de koelies, die de gemakzuchtige mentaliteit van de vorige assistent gewend waren, nog voor veel onaangename verrassingen komen te staan. De nieuwe assistent eiste bovenal gehoorzaamheid en hij ging er vanuit dat de koelies de adat, de ongeschreven
beleefdheidswetten en gewoontes, zouden naleven.
Op de middag van de eerste uitbetaling snauwde hij tegen de verbaasde koelies,
die, gewend aan vrijere omgangsvormen, met ontbloot bovenlijf op de uitbetaling kwamen. 'Wat maken jullie me nou, stelletje gore boeven. Hoe halen jullie
het in je hoofd om naakt op de afbetalingsmiddag te komen opdagen?', brulde
de strenge assistent. 'Over vijf minuten begin ik met de uitbetaling. Wie zonder
kabaja durft te verschijnen, krijgt zijn geld niet.' De koelies keken elkaar verbijsterd aan. De meesten van hen hadden geeneens een kabaja en de enkeling die
er wel een had, had die in de koeliebarakken achtergelaten, te ver weg om op
te halen, minstens een kwartier lopen van het assistentenhuis. De hardvochtige
toewan had gezegd dat hij al over vijf minuten met de uitbetaling zou beginnen
en wie geen kabaja aanhad of niet aanwezig was, zou geen loon ontvangen.
Dat was het moment waarop de carriere van Chaw A. Hjong begon. Chaw A.
Hjong had wel een kabaja aan. Het was een versleten kabaja, die bestond uit
twee vuile, aan elkaar gelapte stukken witte stof, maar het was een kabaja.
Plotseling kwam de vindingrijke Chaw A. Hjong op een geniaal idee. 'Voor
tien cent mag iedereen mijn kabaja lenen', zei hij tegen zijn radeloos rondkijkende collega's. 'Laten we achter deze bamboeschutting gaan staan en als de
toewan de naam van een van ons roept, doet die snel de kabaja aan, gaat naar
de toewan, haalt zijn loon, komt snel terug, trekt de kabaja weer uit en dan is
de volgende aan de beurt. Nou, wat denken jullie ervan?' De koelies waren
verontwaardigd; tien cent was veel te veel. Maar toen de vijf minuten verstreken
waren , riep de toewan meteen de eerste naam. 'Lim Kui Seng!' Lim Kui Seng
rukte de kabaja uit de handen van Chaw A. Hjong, trok hem snel over zijn
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blote bovenlijf en ging voor de tafel van de toewan staan. Hij nam zijn loon in
ontvangst - een Singaporese dollar en vierenzeventig cent - en verdween weer
achter de bamboeschutting. Hij gaf de kabaja aan Chaw A. Hjong terug en telde
tien cent neer. De volgende achtenveertig deden precies hetzelfde. Met trotse
stappen en met negenenveertig dubbeltjes plus zijn eigen loon - een dollar en
negenentachtig cent - in het puntje van zijn slaapbroekje geknoopt, liep Chaw
A. Hjong naar huis, naar de koeliebarakken, een vrolijke grijns op zijn gele gezicht.
'Met geld maak je geld', dacht Chaw A. Hjong. Hij was nog maar pas koelie.
Kort geleden was hij uit Hongkong gekomen, waar hij met honderdduizenden
soortgenoten - als dieren in mensengedaante - huisde in een buurt van op
elkaar gepakte boten en bootjes. Een enkele keer had hij werk; dan draafde
hij een dag Lang zwetend en hijgend voor een riksja. Rennend trok hij zowel
landgenoten, die onder een gelukkiger gesternte geboren waren, als de heersers
van de wereld, de blanken, voort. Aan het einde van de dag gaf hij de riksja
terug aan de eigenaar, telde negentig procent van zijn verdiensten neer als huur
en kroop, met de paar centen die hij overhield, terug naar zijn bochtige, doolhofachtige buurt; of hij ging op een hoek van de straat zitten bedelen, zijn met
wonden bedekte voeten vooruitgestoken.
Nu zat er zes dollar en negenenzeventig cent in het puntje van zijn slaapbroek
geknoopt! In Chaw A. Hjong werd plotsklaps de ondernemingszin van zijn ras
wakker. Met zes dollar en negenenzeventig cent kun je veel doen. Je kan het
uitgeven, je kan er opium voor kopen, je kan met een paar goedkope, inhalige
Maleise hoertjes de beest gaan uithangen, maar je kan er ook een zaak mee beginnen.
Chaw A. Hjong ging naar de Chinese kedeh, liep een winkeltje binnen en
kocht voor twee dollar twee ijzeren pannen, voor tien cent gember, voor vijftig
cent gedroogde vis, voor twintig cent lombokpepers, voor twee dollar en twintig
cent een vet stuk varkensvlees van de Chinese slager, voor vijfentwintig cent
ketjap en voor vijftig cent mie. Daarna ging hij op de grond tussen de koeliebarakken zitten en wachtte. Voor die barakken gingen de koelies en een paar
orang contracts van een aangrenzende onderneming op de grond zitten dobbelen. De dobbelstenen rolden vrolijk en de winnaars gaven met luide stem uiting
aan hun opgewektheid; de verliezers sisten ontevreden na elke mislukte worp;
een zuchtje wind deed de kleine olielampjes opvlammen en een flakkerende
schaduw werpen op het gele zand.
Chaw A. Hjong had zijn gelegenheidskeukentje in de buurt van de spelers
opgezet: onder de pannen had hij driepoten gefabriceerd. Hij sneed het vette
varkensvlees in de pan, gooide de kruiden erop en begon zo te koken. Snel
verspreidde zich een heerlijke geur door de hete lucht, die zich vermengde met
de geur van de zwetende koelies. Steeds vaker stond een winnaar op en snoof
in de richting van het geimproviseerde keukentje van Chaw A. Hjong. Gauw
gewonnen geld rolt ook snel. De winnaars dongen niet af, ze bestelden royale
hoeveelheden sappig vet vlees met gember, in klapperolie gebakken vis of een
portie bami. Snel werkten ze de gerechten naar binnen en opgewonden haastten
ze zich terug naar de dobbelaars om hun plaats rond het dobbelmatje weer in
te nemen.
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Toen Chaw A. Hjong de volgende dag zijn geld had geteld, had hij elf dollar
en twaalf cent plus twee pannen en een kwart van de ketjap; zelfs had hij nog
een beetje vlees en een ietsiepietsie gedroogde vis over. Toen dacht Chaw A.
Hjong lang en diep na.
Het was hari besar - betaaldag. De dobbelaars verdwenen een paar uur om te
rusten. Chaw A. Hjong trok zich terug in zijn kamertje, waar hij lang zat te
piekeren. Na anderhalf uur tobben ging hij naar de slager en kocht vijf kilo
vlees; van de kramer kocht hij kruiden en toen keerde hij terug naar de barakken.
De dobbelaars zaten alweer om de matjes en lieten de dobbelstenen rollen. Ze
bleven tot de volgende ochtend doorspelen. Daarna namen ze hun schep en
bijl weer op en vertrokken naar de ontginning. Niemand van hen had nog geld.
Maar Chaw A. Hjong had vierentwintig dollar en tweeenveertig cent in een
blikken doosje. Hij begroef het doosje bij de rivieroever onder een grote steen
en liet het daar tot de volgende betaaldag liggen.
In de tussentijd was het geld niet uit zijn gedachten en bleef Chaw A. Hjong
plannen maken.
Veertien dagen later, op de dag van de volgende uitbetaling, slofte hij in gepeins
verzonken van zijn werk naar huis. Hij piekerde over hoe hij zijn onderneming
kon uitbreiden zonder een deel van de winst aan iemand of te staan. Uitgeput,
de zware schep op de schouder, sleepte hij zich moeizaam voort. Hij voelde
zich duizelig en zijn maag rammelde van de honger, want Chaw A. Hjong
ontzegde zich zoveel mogelijk eten om zijn doel sneller te bereiken. Voor hem
uit sjokte een Javaanse koelievrouw, ook zij kwam van het werk. Zijn dwalende
blik bleef rusten op de vrouw die met vermoeide, strompelende stappen voor
hem uitliep. Hij versnelde zijn pas tot ze naast elkaar liepen.
Chaw A. Hjong was jong. Hoe oud precies wist hij niet, maar hij was nog jong
en gezond. Ju-Imah was oud, verschrompeld en versleten. Zelfs de Maleise
koelies wilden haar niet meer hebben, ook al waren er heel weinig vrouwen
en zeer veel mannen op de onderneming. Toen ze de koeliebarakken bereikt
hadden, waren ze tot een overeenkomst gekomen. Nog diezelfde avond trok
Ju-Imah bij Chaw A. Hjong in. Uit de barak van de Javanen nam ze haar spullen
mee: een gebatikte sarong, een met roestvlekken overdekte blikken theepot,
een versleten ligmat en een gebroken spiegeltje niet groter dan een handpalm;
zo verhuisde ze naar het kamertje van Chaw A. Hjong. Ju-Imah wist dat zij
door deze stap zich onherroepelijk afkeerde van haar eigen soort en dat haar
landgenoten, die een andere god vereerden, die een andere taal spraken en
andere gerechten aten, haar zouden verstoten. Maar zij was zich ervan bewust
dat ze al oud was en dat ze het koeliewerk niet lang zou kunnen volhouden.
Bovendien hadden Chinezen meer respect voor vrouwen dan de mannen van
haar eigen yolk. Op de avond van de volgende betaaldag leidden ze de zaak
al met zijn tweeen. Zij kookte en Chaw A. Hjong bracht de welriekende gerechten in mooie groene bananenbladeren naar de klanten.
De zaak bloeide en Chaw A. Hjong breidde hem steeds verder uit. Hij verkocht
niet meer alleen gebakken vlees en vis, maar hij verstrekte ook leningen. Spelers
die hun laatste cent bij het dobbelen verloren hadden en in het nauw zaten,
klopten bij Chaw A. Hjong aan voor een kleine lening. Chaw A. Hjong ging
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daar altijd op in, maar gaf hooguit een dollar, die bij de volgende uitbetaling
met vijftig procent rente meest worden terugbetaald. De schulden werden altijd
stipt op tijd betaald, want in zaken is het woord van een Chinees even heilig
als bij ons de eer van een officier. Koelies kunnen elkaar meedogenloos beroven,
zelfs voor een roofmoord deinzen ze niet terug, maar geleend geld worth altijd
precies op tijd met de rente terugbetaald. Geld lenen is een financiele transactie
en dus een zaak van eer. Nooit boekte Chaw A. Hjong verlies bij het lenen van
geld, op een keer na, maar dat was nog aan het begin van zijn carriere als
bankier, toen hij nog niet over voldoende ervaring beschikte. Hij had vijf dollar
aan een koelie geleend, omdat hij er op vertrouwde dat die koelie zijn verloren
geld zou terugwinnen. De koelie werd echter door het ongeluk achtervolgd en
verloor ook de vijf geleende dollars. Bij de volgende uitbetaling kon de schuldenaar slechts twee dollar en twintig cent terugbetalen en dus zijn schuld niet
aflossen. Uit schaamte hing hij zich op. Chaw A. Hjong schoot daar natuurlijk
niets mee op; die vijf dollar was hij voorgoed kwijt. Hieruit trok hij zijn conclusie
en in het vervolg leende hij aan niemand meer dan een dollar.
Langzamerhand stond iedereen bij hem in de schuld. Toch schreef Chaw A.
Hjong nooit de naam van de schuldenaar of de hoogte van het geleende bedrag
op. De hele boekhouding zat opgeslagen in zijn hoofd: elke som, post, rekening,
rente en afloop. Chaw A. Hjong vergiste zich nooit. Zo werd hij een rijk en
aanzienlijk man. Zijn geld bewaarde hij niet langer in blikken doosjes, maar
hij kocht gouden munten die hij aan het van zij gemaakte baadje van Ju-Imah
hing. Toen hij zoveel gouden munten bezat, dat ze niet meer aan de kleren van
Ju-Imah konden worden gehangen, moest hij een betrouwbare belegging vinden. Weer had hij geluk: de hoofdtandil, die met behulp van zijn ondoorgrondelijke macht en geheimzinnige praktijken alle koelies in zijn macht hield, had
geld nodig. De hoofdtandil, die natuurlijk op de hoogte was van de aanzienlijke
bedragen die Chaw A. Hiong inmiddels bemachtigd had, vereerde de koelie
- want Chaw A. Hjong was immers nog steeds maar een koelie, zijn contract
liep pas over een jaar of - met het verzoek om een lening.
Chaw A. Hjong luisterde eerbiedig naar de krani die de boodschap van de
grote taukeh overbracht, want het was nog lang niet zover dat Lim A. Bak, de
opperchinees, zich in eigen persoon tot een doodgewone koelie zou wenden.
Met vlugge en diepe buigingen, zijn handen wringend, bedankte Chaw A.
Hjong in een lange rede voor het vertrouwen dat de hoofdtandil in hem stelde,
de grote taukeh bewees hem, nietswaardige en ellendige koelie, daarmee een
grote eer en verhief hem daardoor tot zijn eigen hoogte. De langdradige rede
van Chaw A. Hjong was doorspekt met beleefdheidsformules, maar toen hij
deze laatste woorden sprak, maakte de krani een afwerend handgebaar alsof
hij to kennen wilde geven: 'De grote taukeh heeft jou wel geeerd, maar tot zich
verheven ... nee, dat is op zijn zachtst gezegd overdreven.' Op dat moment ging
Chaw A. Hjong een Licht op en hij vervolgde zijn rede op een andere manier.
'Krani, ik heb vijfhonderd dollar. Zeg tegen de grote taukeh dat dit bedrag,
dat al mijn aards bezit omvat, hem ter beschikking staat. Aan het eind van de
maand zal de hoofdtandil mij eren en mij zevenhonderdvijftig dollar teruggeven.' De krani knikte met het hoofd in de nek - 'Vanzelfsprekend. Jij zal hem
het geld vandaag nog brengen.' Met deze woorden keerde de krani zich om en
liep weg.
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Chaw A. Hjong nam de gouden munten - op drie na - van de borst van JuImah en bracht ze nog dezelfde avond naar het huis van de hoofdtandil.
Vanaf dat ogenblik raakte de carriere van Chaw A. Hjong in een stroomversnelling. Aan het eind van de maand betaalde de hoofdtandil hem zevenhonderdvijftig dollar terug en aan het begin van de volgende maand vroeg hij nog eens
zevenhonderdvijftig dollar te leen. Weer een maand later betaalde hij elfhonderd
dollar terug en nodigde vervolgens Chaw A. Hjong uit voor een partijtje dobbelen. Chaw A. Hjong kreeg het benauwd van deze grote eer, zijn knieen beefden.
Hij trok zijn nieuwste aanwinst aan: een prachtig wit pak met oranje schoenen.
Met knikkende knieen en ongelukkig lopend, omdat hij voor 't eerst schoenen
droeg, haastte hij zich naar het huis van de grote taukeh. De dikbuikige heren
met hun lange nagels zaten al bij elkaar en waren fanatiek aan het dobbelen.
De hoofdtandil ontving Chaw A. Hjong heel voorkomend en hartelijk en bood
hem met guile hand toddy te dronken. Daarna nodigde hij hem uit om plaats
te nemen aan de tafel en spoorde hem met vriendelijke woorden aan om aan
het spel deel te nemen. Chaw A. Hjong had nooit eerder sterke drank gedronken
en nam voor het eerst een dobbelsteen ter hand. Opeens zat hij nu tussen de
arrogante grote taukehs en het duizelde hem: bij de aanblik van het vele geld
schemerde het voor zijn ogen. Hij wist dat iemand door het dobbelen zijn
verstand kon verliezen: uitgerekend hij had zijn vermogen te danken aan koelies
die van het spel bezeten waren. Maar nu zette hij zijn aarzelingen van zich af.
Hij was vervuld van trots om de eer die hem ten deel viel, mee te mogen spelen
met de taukehs. Hij deed een greep in de zak van zijn witte linnen pak en zette
een briefje van honderd in.
volgende ochtend had hij elfduizendvierhonderd dollar gewonnen. Zijn
oren suisden, volkomen uitgeput strompelde hij naar huis, naar de koeliebarak,
nadat hij het geld bij de hoofdtandil in bewaring had achtergelaten. Een kwitantie had hij uiteraard niet gekregen, dat hoefde niet: het was denkbaar, dat men
iemand die onbeschermd was, dronken voerde en bij het dobbelen van zijn
geld beroofde, sterker nog, niemand zou dat afkeuren; maar geld bij iemand
in bewaring geven, was lets heel anders: dat was een handelszaak. Dan ging
het om de eer van de koopman. En in dat geval betekende het gegeven woord
een waarborg dat niemand het in bewaring gegeven geld zou durven aanraken.
De hoofdtandil trok zich de dunne grijze haren uit het hoofd van woede.
Chaw A. Hjong strompelde naar huis, naar de barak, maakte Ju-Imah wakker,
nam haar de resterende drie gouden munten af, pakte haar baadje van zij en
haar sarong met bloemmotieven af en joeg haar het huis uit. Daarop nam hij
zijn zware spade en ging werken op de ontginning.

De

Vanaf hier is het uiterst moeilijk de carriere van Chaw A. Hjong te volgen. Zijn
contract liep een paar maanden later af en Chaw A. Hjong verdween van de
plantage. Daarna dook hij op in de stad, waar hij diverse geheimzinnige zaken
leidde. Zijn jonken met hun vleermuisvleugelachtige zeilen bevoeren de hele
wereld van de duizend eilanden. Ze doken soms hier, soms daar op, maar altijd
's nachts, onder de dekmantel van de duisternis, in een donkere, modderige,
door mangroven omzoomde baai. Chinezen, die er uitzagen als piraten, losten
snel de verdachte waar en verdwenen weer in de dichte, warme mist.
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Chaw A. Hjong steeg enorm in aanzien: zijn landgenoten vreesden hem en ook
de Europeanen moesten met zijn mysterieuze macht rekening houden. Zijn
paleis was via drie tuinen die voorzien waren van met draken versierde poorten
toegankelijk, of beter, ontoegankelijk, want reusachtige, norse lijfwachten
- die eruit zagen als beulen - zorgden ervoor dat geen enkele ongewenste gast
binnenkwam.
Op een dag voltrok de ramp zich onverwachts toch nog. Chaw A. Hjong kwam
onder begeleiding van zijn lijfwachten de versierde poort uit om in een riksja
te stappen die daar op hem wachtte. Plotseling strekte een oude bedelares, die
voor de poort hurkte, haar lange rimpelige arm. Er blonk iets in de zon, de
grote taukeh greep naar zijn maag en zakte in elkaar.
De wijze heren van het gerechtshof konden er niet achter komen wat de oude,
koppig zwijgende bedelares ertoe bewogen had om de rijke Chinees - die zo
veel aanzien genoot en bekend stond om zijn vrijgevigheid - te vermoorden.
Niemand herinnerde zich natuurlijk meer dat Chaw A. Hjong zijn loopbaan
als koelie begonnen was. Ook Ju-Imah kon niemand zich meer herinneren.
Aan de evenaar verstrijkt de tijd immers bijzonder snel.

(Dit verhaal van Laszlo Szekely verscheen oorspronkelijk in de Hongaarse krant
op 9 november 1937 en werd nu voor het eerst in het Nederlands
vertaald door Gabor Pusztai.
Met dank aan Olf Praamstra en Annelieke van der Waal.)
Pesti Naphi,

Gabor Pusztai studeerde Nederlandkunde in Leiden. Zijn doctoraalscriptie ging
over Laszlo Szekely en de Indische Letterkunde. Sinds 1 augustus 1995 werkt
Gabor Pusztai als docent Nederlands aan de Universiteit van Debrecen, Hongarije. Hij bereidt een proefschrift voor over de rol van Laszlo Szekely en Madelon
Szekely-Lulofs als intermediair tussen de Nederlandse en Hongaarse letterkunde.
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Een pater op tournee
Verslag van een dienstreis naar de binnenlanden
van Borneo in 1861 door J.B. Palinckx sj.
HENK C.M.I. SMEETS

Inleiding
Reisverslagen zijn een interessant onderdeel van de missiegeschriften
over Indie. In 1861, toen J.B. Palinckx s.j. zijn reisverslag schreef, verbleven er circa tien missionarissen in Indies' Een belangrijke taak van
hen was de geestelijke verzorging van het leger en de Europese burgers.
Bij Gouvernementsbesluit van 1 juli 1861 werd aan Palinckx de toestemming verleend om met het leger een tocht te maken in de streek
rond Bandjermasin waar toen veel verzet bestond tegen het Nederlandse
gezag.2 De dienstreis werd met een detachement militairen gemaakt
om in hoofdzaak vestigingen van het leger te bezoeken. In de periode
van 27 september tot 4 november 1861 is de reis gemaakt en per dag
beschreven. Het verslag is gericht aan het hoofd van de priesterorganisatie in Nederland (de provinciaal der Jezuieten), die Palinckx had uitgezonden.3
Missie in Indie
In Nederland was in 1806 de vrijheid van godsdienst geproclameerd.
Dit betekende in de praktijk voor Indie dat de gouverneur-generaal
werd geinstrueerd om aan alle gezindten de uitoefening van de godsdienst toe te laten. Het werd nu mogelijk gemaakt missionarissen uit
te zenden.
Bij Koninklijk Besluit van 4 maart 1807 kregen twee priesters vergunning om naar Indie te reizen. 4 Ze ontvingen het 'radikaal' van ambtenaar,
dit is het stuk waarbij men bevoegd wordt verklaard om een ambt bij
de burgerlijke dienst in Indie te vervullen. Voor het functioneren van
missionarissen was ook de goedkeuring van de gouverneur-generaal
vereist. Benoemingen en eventuele overplaatsingen behoorden tot de
bevoegdheid van het gouvernement. Een aantal missionarissen kwam
in aanmerking voor bezoldiging door het gouvernement.
Tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw waren de mogelijkheden van het geringe aantal missionarissen zeer beperkt. Hun activitei213

ten bestonden in hoofdzaak uit de geestelijke verzorging van de Europeanen, zowel burgers als militairen. Om de missiewerkzaamheden
grootschaliger op te kunnen zetten, was het nodig om een religieuze
organisatie te verzoeken de missie te gaan verzorgen. In 1859 besloot
de Jezuietenorde de zorg voor de missie in Indie op zich te nemen. J.B.
Palinckx (1824-1900) behoorde tot de eerste twee Jezuleten die werden
uitgezonden. In 1905 zouden de Jezuleten het missiegebied van Borneo
overdragen aan de paters Capucijnen.

Bandjermasin en omgeving
Het gebied rond Bandjermasin viel onder het Nederlandse gezag en
was een onderdeel van de Zuider- en Oosterafdeling van Borneo. Een
belangrijk deel van dit gebied werd indirect bestuurd. In Martapoera
was de sultan van het rijk van Bandjermasin gevestigd. De vertegenwoordiger van het Nederlands bestuur was de resident van Bandjermasin. De keuze van een troonopvolger voor de sultan en voor de rijksbestuurder was voorbehouden aan het gouvernement.5
Vele opvolgingskwesties en het toenemende belang van de aanwezige steenkolen in het gebied waren de oorzaak van langdurige ongeregeldheden en van verzet tegen de aanwezige Nederlanders. Vindplaatsen van steenkolen waren van strategisch belang voor de marineschepen.6 In april 1859 wordt het civiel en militair gezag in handen
gegeven van de kolonel Andresen als regeringscommissaris. 7 Te Kalengan, waar steenkolen worden gewonnen, breekt in mei 1859 een opstand uit. Enige tientallen Europeanen ter plaatse komen om. Ook
worden op een andere plaats enige zendelingen vermoord.
In 1860 besluit het Nederlands gezag het rijk Bandjermasin terug te
nemen en onder direct bestuur te brengen. 8 Er breekt dan in Martapoera
een opstand uit. De inlijving van het sultansrijk was de aanleiding voor
blijvend verzet. Pas omstreeks 1883 werd het rustig in het gebied.

J.B. Palinckx sj. (1824-1900)
Palinckx werd te Nieuw-Vossemeer (N.Br.) geboren en begon zijn priesterstudie in Gent. Hij werd vervolgens leraar aan een gymnasium te
Katwijk aan de Rijn. Daarna volgde hij theologische studien in Maastricht, waarna hij naar Indie vertrok. Op 9 juli 1859 kwam Palinckx in
Indie aan en werd te Soerabaja geplaatst.
Uit zijn reisverslag blijkt een aantal specifieke karaktertrekken zoals
moed, vastberadenheid, relativerend vermogen en een bijzonder gevoel
voor humor.
Een ter gelegenheid van zijn overlijden geschreven In memoriam kan
dit beeld bevestigen en aanvullen. 9 Daarin is vermeld dat hij tijdens
een kort verblijf in Nederland in 1872 bij een toespraak tot priesterstudenten opvalt door zijn persoonlijkheid die iets dappers uitstraalt, en
door zijn boeiende verteltrant. Ook worden zijn sterke gezondheid en
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grote werklust genoemd. Hij deed denken aan een doortastende militair.
Tijdens zijn studie werd hij al gekenmerkt door zijn vrolijk karakter.
Het is deze persoonlijkheid die zich ook manifesteert in zijn reisverslag.
Het reisverslag
Als Palinckx in 1861 zijn dienstreis begint, is hij twee jaar in Indie en
heeft hij al enkele reizen gemaakt in het kader van zijn werk als missionaris. De dienstreis naar Zuidoost-Borneo maakt hij met het leger dat
op expeditie gaat en is in hoofdzaak ten behoeve van de geestelijke
verzorging van de militairen. Hij heeft een bevoorrechte positie in het
leger maar moet zich geheel houden aan de militaire leiding tenzij het
specifieke godsdienstige zaken betreft.
Het reisverslag is gericht aan zijn superieur in Nederland. Omdat zijn
kerkelijke organisatie in Nederland pas sedert 1859 belast is met de
missie in Indie, zal zijn verslag bedoeld zijn als informatie over de
plaatselijke omstandigheden. Het is een verslag in dagboekvorm. De
stijl is persoonlijk en levendig. Het is opvallend dat hij enerzijds sterk
op de achtergrond blijft, maar anderzijds heroiek laat doorklinken in
het verslag. Het is nauwelijks voor te stellen welke ontberingen hij
moet ondergaan. Toch slaagt hij erin die ontberingen met nuchtere
humor te beschreven.
Het gaat er zo nu en dan spannend aan toe tijdens de reis. Vele
hachelijke situaties zijn laconiek beschreven en er blijkt nauwelijks dat
hij ergens door geschokt is. De nadruk in het verslag ligt op de beschrijvingen van de omstandigheden in het leger, de plaatselijke bevolking
en hun leefomstandigheden en de indrukwekkende natuur. Treffend
geeft Palinckx de vier kwellingen van Borneo weer: de muskieten, de
mieren, de ratten en de bloedzuigers.
Bij de analyse van dit soort missiegeschriften is het belangrijk erbij
te betrekken wat het karakter ervan is, en aan wie en met welk doel
is geschreven en of de geschriften zijn gepubliceerd. Missiegeschriften
over Indie kunnen ten aanzien van een aantal interessante aspecten
zoals de bevolking en hun levensomstandigheden, de natuur en de
koloniale verhoudingen, als een interessante aanvullende bron van
informatie dienen.

De reis
De reis begint en eindigt in Soerabaja. De tocht op Borneo bestaat uit
drie delen. Allereerst vanuit Bandjermasin via Negara, Amoentai en
Barabai terug naar Bandjermasin. Vervolgens begint een tocht vanuit
Bandjermasin naar Martapoera, Pengaron en Mengapon, terug naar
Martapoera. Tenslotte gaat de tocht vanuit Martapoera via Bati-Bati,
Pleihari en Tabanio naar Bandjermasin.
In het hierna volgende is een aantal citaten met een beknopte toelich215
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Een gedeelte van het originele handschrift van J.B. Palinckx, gedateerd 2 oktober 1861.
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ting opgenomen. Hierdoor is getracht een zo goed mogelijk beeld te
geven van hetgeen Palinckx over zijn reis heeft geschreven.
In zijn inleiding laat hij de mogelijke gevaarsaspecten van zijn reis
buiten beschouwing. Bij zijn afscheid laat hij slechts de gevoelens spreken van degenen van wie hij afscheid neemt:
26 Sept.
Afscheid van vrienden en kennissen, die alien meenden dat
Pater een zekeren dood tegemoet ging en hem ten sterkste aanraadden een revolver met dolk mede te nemen.
Als de boot vertrekt, schrijft Palinckx heel direct over de dreigende
dood:
27 Sept.
Allen wenschten Soerabaija een laatst vaarwel toe, velen waren
er die spoedig door vijanderlijk lood getroffen, die plaats niet
meer zouden zien.
Palinckx geeft nauwelijks een mening over de diverse bevolkingsgroepen. Wanneer de boot het eiland Bawean passeert, vergelijkt hij de
bevolking ervan met de overige bevolking van Indie. Hiermee geeft hij
aan wat kennelijk een algemene mening is:
28 Sept.
Bawean heeft 33000 inwoners die niet spelen, niet schuiven
(het opium rooken wordt hier schuiven genoemd) geen hanen
laten vechten en niet stelen, zoodat zij de eerlijkste lui van de
archipel zijn.
Dan is de bestemming Bandjermasin op Borneo bereikt. Aldaar worden
de zieken en gewonden bezocht in het hospitaal: voor de geestelijke
verzorging bezoekt hij de Europeanen thuis en in de kazerne. Over het
leger heeft hij een duidelijke mening. Hij beschrijft het criminele en
internationale karakter ervan:
2 Oct.
Een hartelijk woord toegesproken aan de 150 militairen die
zich daar bevinden, het schuim van Europa en die met hun 150,
tien natien vertegenwoordigen.
Daarna volgt een beschrijving van de afloop van de opstand ter plaatse.
De Demang Lehman, een plaatselijk hoofd en een vertrouweling van
de rechtmatige opvolger van de sultan heeft zich met 450 man overgegeven. i ° De opvolging van de sultan had geleid tot een strijd tussen enkele
eventuele opvolgers onderling alsmede tussen hen en het bestuur.
Op 3 oktober vertrekt de boot voor de tocht naar het binnenland over
de rivier de Barito met een gemengd gezelschap. Behalve een aantal
militairen gaan er ook gevangenen mee. Uit hetgeen Palinckx later
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schrijft, blijkt dat twee meegevoerde gevangenen opgehangen zullen
worden op plaatsen waar zij veel invloed handen. Zonder enig commentaar schetst hij een luguber beeld van een optocht:
Om 8 ure vertrokken wij, musique en tete, de honneurs werden
aan de missionaris gelaten, die met de hoed in de oogen, de
stok in de regter hand, de brevier onder den linker arm, bedaard
voorwaarts stapte, naast hem de auditeur-militair, achter dezen
9 officieren ter vervanging van gesneuvelden en gewonden
makkers naar het oorlogstoneel gezonden met 4 adjudanten,
eenige onderofficieren, een detachement soldaten plus 12 gevangenen waarvan er een te Amonthaij en een te Barabu-ei
moest worden opgehangen, terwijI de anderen een zeker aantal
rottingslagen zouden ontvangen.
Onderweg vindt aan boord een incident plaats:
4 Oct.
Negara in zigt, een soldaat van 't 7e bataillon valt overboord
in de 160 voet diepe rivier, alle pogingen ter zijner redding
worden aangevoerd doch vruchteloos.
Tussen Negara en Amoentai wordt het aanwezige wild beschreven.
Maar ook blijkt dat dit gebied geteisterd wordt door een der belangrijkste plagen van Borneo, de grote hoeveelheden muskieten:
Wij stoomen voort langs onafzienbare weilanden en alang-alang
velden (riet) waarin dreigende buffels, wilde varkens en hertenbeesten graasden. Bij het vallen van den avond kwamen ontelbare glimworrnen uit deze moerassen opstijgen die een prachtig
schouwspel opleverden doch met hen kwamen minder aangename bezoekers die nooit door den reiziger worden vergeten,
die deze streken heeft doorkruist. Borneo is berucht om zijne
muskieten; men vindt er overal van alle grootte, gedaante en
kleuren, doch nergens zijn er meer dan tusschen Negara en
Amonthaij, de plaats waar wij ons thans bevinden. Die het niet
heeft bijgewoond kan er zich geen denkbeeld van vormen; hoe
de eene zwerm van die lastige dieren den anderen volgt. Zij
lieten ons geen rust en in minder dan een kwartier uurs waren
handen voeten en lijf vol met bulten. Wij waren genoodzaakt
het licht uit te doen en kruid te branden ten einde eenige
verligting te vinden; tusschen onze klamboes (muskieten netten) zelfs konden wij geen rust vinden, zoodat de nacht slapeloos werd doorgebragt en wij alien met blijdschap de morgenstond begroetten.
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Amoentai is gelegen in een gebied met regelmatige opstanden."
Palinckx durft zich niet buiten het fort te begeven en laat blijken wat
de gevoelens zijn van de inheemsen:
5 Oct.
Wij komen te Amonthaij de plaats waar hevig is gestreden en
tijdens mijn verblijf nog dapper gevochten werd. Met hartelijkheid werden wij door den Majoor de Rochemont ontvangen en
de benteng binnen geleid. Eene benteng of fort is hier te lande
een vierkant door een droogen sloot omgeven, waarin puntige
bamboes, randjoes genaamd, geplant zijn, vervolgens eene rij
klapperbomen en dit maakt geheel de fortificatie uit. Buiten de
benteng had ik niets te doen, ik was temidden van een vijandig
yolk.
Van de aanwezige militairen bij een kerkdienst geeft hij een treffend
beeld. De vrees voor een overval geeft aan dat van een afschrikwekkende werking van het voltrekken van het doodvonnis geen sprake is:
6 Oct.
Voor mij stonden 180 soldaten waaronder vele Krimgasten en
Garrebaldianen, tusschen die woeste gezichten eenige ranke
jongelingen met edel gelaat die het welligt thuis te goed zullen
hebben gehad, alien hadden de geladen geweren met de bajonnetten er op in den arm, de kannonniers stonden met de lont
in de hand bij de met schroot geladen stukken, de wachten en
posten waren verdubbeld; had hier iemand de gave der talen
bezeten hij zou zich aan 14 verschillende nation hebben kunnen
doen verstaan.
Alles liep in de beste orde af, na den dienst werden de kinderen
gedoopt.
Ik informeerde toen waarom dat oorlogsappareille had plaats
gehad. De Kommandant gaf ten antwoord dat zulks uit voorzorg
was geschied; den volgenden morgen zou een hoofdmuiteling
worden opgehangen, die daar ter plaatse een groote invloed
had uitgeoefend en veel aanhang had, men vreesde dat de oproerlingen gebruik zouden maken van den diensttijd om de
benteng te bestormen; hierom waren allen ten strijde uitgerust.
Palinckx stelt de plaatselijke commandant voor naar het noorden zijn
tocht voort te zetten. Die is echter van mening dat hij dan aanstonds
op een vijandelijke kolonne zal stuiten, die zich in de omgeving van
Amoentai bevindt. De commandant raadt hem aan de reis te vervolgen
in de richting van het Alleische gebergte waar zich drie bentings bevinden. Het reisplan verandert aldus. Palinckx heeft ondanks zijn ervaringen met het verzet toch nog vertrouwen in de inheemsen. Dat blijkt in
dit geval echter niet terecht te zijn. Over die tocht schrijft hij:
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7 Oct.
Om 61/2 ure werd Ibrahim een hoofdmuiteling opgehangen, hij
zegde in linea recta van Mohammed of te stammen, 6 anderen
werden met rottingslagen gestraft. Om 8 ure vertrek naar Barabu-ei de hoofdplaats van het Alleische. Met mij gingen mede
de auditeur militair, de fiscaal, 2 luitenants, alles onder eene
bedekking van 20 bajonetten. Wij moesten regt door de vijanden
heen. Een gedeelte van de reis werd in praauwen (sloepen)
gedaan. De inlanders, zij zijn bijzonder behendig in het roeijen,
hiertoe bezigen zij een houten schop die zij met eene verbazende
snelheid bewegen, ten 4 ure kwamen wij na verschillende riviertjes te hebben doorgevaren aan wal. Ik was de anderen
vooruitgevaren en had plaatsgenomen op eene balee-bale (zitplaats van bamboes die tevens voor tafel en slaapplaats dient).
Een 60-tal inlanders had mij omgeven, zij boden mij kokosnoten
en rijst aan, met genoegen was dit aangenomen, en daar ik
sedert 8 ure niets meer had gebruikt vermeende ik den inwendigen mensch eens goed te versterken, toen onverwacht een der
luitenants met revolver en degen in de hand naar mij toevloog,
riep van niet te eten, den inlanders terugdreef, een militair
cordon condom mij trok, en de soldaten gebood te vuren op
elke inlander die zich binnen de lijn zou begeven. Onmiddellijk
werd er uitlegging van die wreede behandeling gevraagd, hoe
menschen die mij vriendschappelijk bejegenden, te eten gaven,
zoo werden behandeld, hij zeide dat die vriendschap slechts
een voorwendsel was om mij te vermoorden of te vergeven, dat
weinige dagen te voren een korporaal met 4 man die ook op
hunne vriendschap betrouwden, overvallen en vermoord
waren; daarbij voegende dat hij mij de voorzigtigheid aanraadde
bij het gebruik van vruchten, die aan de boomen vergiftigd
werden. De wijze waarop zij dat doen zeide hij is als volgt;
zoodra zij hebben vernomen dat er eene patrouille op marsch
is, dan brengen zij door middel van een haarfijn bamboesje een
sterk vergif in de vruchten die langs den weg staan; komen de
soldaten binnen 24 uren daar voorbij en eten zij van die vruchten
dan zijn zij het slagtoffer van een verschrikkelijke dood, na 24
uren is het gevaar voorbij omdat dan de vrucht verrot is en
zwart van de boom valt, op dezelfde wijze vergiftigen zij eijeren
en groenten.
De begeleiders melden dat er nu 350 kilometer in het binnenland is
afgelegd. De prachtige natuur van Borneo is dichtbij. Maar ook zijn de
gevolgen van de strijd voor de bevolking zichtbaar:
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Tot nu toe hadden wij slechts de rivieren bevaren en de prachtige natuur in de verte aanschouwd, thans waren wij getuige
van de krachtige vegetatie van Borneo, wij wandelden onder
palm- en kokosbomen van 60 a 80 voet hoog dan wederom
door bosschen van sago- en oranjeboomen, kruidnagelen, nootmuskaat, indigo en peper wisselden zich bij beurte af. Nu en
dan zagen wij ondoordringbare bosschen van waringen en tamarinden met alle soorten van onbekende gewasschen en heesters die alien van verbazing deden stilstaan. Dit prachtige toneel
werd afgewisseld door verlate en afgebrande kampongs, waar
eene menigte uitgeteerde honden zworven die te vergeefs naar
voedsel zochten en bij onze aankomst een jammerlijk gekerm
aanheften.
Intussen is Barabai bereikt. Daar komt een militaire patrouille, na een
lange tocht, terug in het kleine fort. Palinckx maakt dankbaar gebruik
van zijn bevoorrechte positie:
De zieken werden bezocht waarbij zich spoedig de kleine bezetting voegde om eenige hartelijke woorden te hooren. De avond
was gevallen en flauw was het licht dat een gloeijende spijker
op de uitgeteerde en magere gelaten wierp. Toen een herhaald
werda! werda! onze preek onderbrak, de zieken vlogen op, de
gewonden grepen hunne wapens, men dacht dat de benteng
door den vijand ging bestormd worden. De vrees werd spoedig
in blijdschap veranderd, toen men bemerkte dat het een deel
der bezetting was, die na een 30 daagsche patrouille huiswaarts
keerde. Nooit had ik zoo eene havelooze bende gezien, geen
enkel had kousen of schoenen aan, verscheurde broeken en
jassen, eenigen met een pet, anderen zonder, sommigen met
Europeesche andere met Bandjereesche hoeden op; alien mager
en uitgeteerd met lange baarden zou men hen hebben aangezien
als eene bende roovers die van eene strooptogt huiswaarts keerden. Het onthaal van den Kommandant was hartelijk, ik deed
eer aan den tafel, de ondervinding heeft mij geleerd dat een
missionaris goed moet kunnen eten en goed moet kunnen vasten. De officieren boden mij hunne bamboesche hokken aan
die zij kamers noemden, ik verkoos in het hospitaal mijne rust
te nemen die door zorg der militairen door geen enkele muskiet
werd gestoord.
In het korte verslag van de volgende dag meldt hij terloops dat een
tweede doodvonnis is voltrokken. Kennelijk is Palinckx zodanig door
de mentaliteit van zijn militaire omgeving beInvloed dat hij er verder
geen aandacht aan besteedt:
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8 Oct.
Ten 6 ure werden de kinderen gedoopt, om 7 ure de zieken de
noodige diensten bewezen: intusschen was de 2e strafmuiteling
opgehangen en om acht ure waren alien reisvaardig. Wij vertrokken met 20 praauwen, de rivier liep eerst langs hooge oevers
vervolgens door moerassen en alang alang velden, waar de
muskieten ons vreeselijk hinderden en zo kwamen wij om 4
ure te Negara aan waar de boot - kapitein van Os - de kolonne
opwachtte. De kajuit was door 4 zieke officieren ingenomen,
zij wilden eene plaats voor mij inruimen, doch er werd geoordeeld dat het beter zou zijn op 't dek te overnachten; een hevige
regenbui die ons kwam begroeten deed den nacht slapeloos
voorbijgaan.
Bij de terugkomst in Bandjermasin gaat Palinckx de stad bekijken. Als
afsluiting van dit deel van het reisverslag geeft hij als toelichting aan
dat hij geen mening wil geven over de oorlogs- en bestuurssituatie:
11 en 12 oct. worden besteed om de zieken te bezoeken en de
kinderen te doopen en te onderrigten en de plaats een weinig
op te nemen. (ik acht het niet raadzaam in de oorzaken van den
tegenwoordigen oorlog te treden, ook niet in de annexatie van
het sultansrijk).
Het plan is nu vanuit Bandjermasin de grote Dajaklanden in te gaan
of een expeditiekolonne te volgen. Ook nu moet hij onder invloed van
de spanningen in het gebied zijn plan wijzigen, zoals blijkt uit zijn
aantekeningen van 13 oktober:
De Resident liet er mij het onmogelijke van inzien, de Dayakkers zeide hij, zijn in vollen opstand; gij zoudt, niet als missionaris maar als Hollander eene vreeselijken dood ondergaan, zoo
gij in hunne handen viel. Wat de expeditie-kolonne betreft, gij
zoudt er weinig werkzaamheden vinden, zieken en gewonden
worden onmiddellijk naar Bandjermassing overgebragt en ter
bewaring van uw persoon zou meer dan 30 man noodig zijn,
die van de agerende troepen niet kunnen gemist worden. Met
meer vrucht zoudt gij de forten van Martapoera en die van
Tanah-Laut kunnen bezoeken.
Op 14 oktober schrijft Palinckx over het fort te Martapoera en over de
aanwezige gevangenen. Er moet sprake zijn van een voorgenomen
grootschalige vergeldingsmaatregel voor de moord op Europeanen,
onder wie de familie Wijnmalen. 0 Het lijkt er op dat hij als verzachtende
omstandigheid wil aangeven dat er een gevoel van berusting leeft bij
deze gevangenen, die islamiet zijn:
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De benteng is een lang vierkant, op dezelfde wijze als die van
Amonthaij met palissaden en rondjoes omgeven, de bezetting
was 160 man sterk plus 60 zieken en gewonden, 105 gevangene
inlanders waarvan de meesten binnen weinige dagen het tijdelijke met eeuwige zouden verwisselen.
Ik heb die ongelukkigen bezocht, onder hen bevonden zich de
moordenaars van de familie Wijnmalen en andere Europeanen,
te Kalengan om het leven gebracht. Nooit zag men zoo eene
onverschilligheid. Zij waren bewust van het lot dat hun te wachten stond, op de vraag of zij niet verlangden vrij te worden
gelaten, antwoordden zij dat dewijl Toewan Allah (God) besloten had dat zij binnenkort zouden sterven, dit ook zou hebben
plaats gevonden al waren zij niet gevangen genomen. Het gewone antwoord der Mohammedanen die alles aan het noodlot
toeschrijven.
In het volgende deel van het verslag gaat het over de bevolking te
Martapoera waar hij ingaat op de bestuursvorm ter plaatse:
Tijdens mijn verblijf te Martapoera trachtte ik eenige berigten
aangaande de inlandsche bevolking in te winnen. Vroeger was
geestelijk en wereldlijk gezag in handen van den Sulthan die
zijn loodzware scepter op de arme onderdanen liet drukken.
Tegenwoordig is het wereldlijke bestaan, onder toezigt van 't
Hollands gouvernement, toevertrouwd aan een Kjei, bij ons een
burgemeester.
Zijn de kampongs van weinig betekenis dan wordt dit toevertrouwd aan iemand die Pembekkel wordt genoemd. Zij bemoeijen zich met alles, en niemand zou iets durven ondernemen
of de kampong verlaten, zonder vooraf de Kjei te hebben geraadpleegd en gezegd waar en waarom hij heengaat.
Voor de opvoeding der kinderen wordt goed gezorgd, elke
ouder is verpligt zijne kinderen aan de zorg van een goeroe toe
te vertrouwen; deze goeroe of meester houdt het opzigt over
hunne spelen, leert ze eenige spreuken van den Coran van
buiten, leert ze bidden dat op een zingende toon plaats heeft,
en maakt ze met de geschiedenis en de volksoverleveringen bekend.
Bij meer gevorderde leeftijd komen zij in handen van de Hadjies
(priester die de reis naar Mecca heeft gedaan) die ze verder in
de godsdienst onderrigten.
Tijdens een godsdienstoefening blijkt dat wat Palinckx in zijn preek
behandelt ook door de commandant als belangrijk wordt beschouwd:
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Pastoor J.B. Palinckx, t 1 mei 1900.
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16 Oct.
De dienst werd in het huis van den Majoor gehouden, alle
officieren en manschappen waren er tegenwoordig. Deze drie
punten werden behandeld; op expeditie mag een soldaat zoo
min als in het garnizoen, le een dronkaard, 2e een wellusteling,
3e een godslasteraar zijn. De Majoor had de onderrigting van
punt tot punt gevolgd. Na den dienst volgde hij de manschappen
in de kazerne en zeide hun daar nog eens lustig de les op.
De reis naar Pengaron gaat via het fort Materaman waar de situatie zeer
primitief is. Zijn de muskieten het allerergste op Borneo, ook de witte
mieren zijn verschrikkelijk:
17 Oct.
De witte mieren is eene tweede plaag op Borneo, geen gebouw
zoo sterk kan aan hunne vernielingszucht weerstand bieden,
zij werken in loopgraven die zij van de fundamenten der huizen
tot aan het dak opvoeren. Alles bijten zij stuk, in papier vooral
schijnen zij gaarne te werken, en een nacht is voldoende om
eene groote bibliotheek te vernietigen. In de benteng werden
geen stoelen of tafels verstrekt, hiertoe werden genever kisten
gebezigd waarop wij het met gulhartigheid toegediende souper
gebruikten. De Kommandant, een goedhartig jongmens van 22
jaren gedecoreerd met de Willemsorde 4e klasse, wist niet waar
hij ons zou logeren. De pastoor bij de inlandsche soldaten die
pole-mele met hunne dames en kinderen op de grond lagen,
een verblijf aan te bieden, dat kon niet. Er was slechts een
vierkant hokje door zeildoek van 't overige afgezonderd, waar
het kruid het gezouten spek en vleesch werd bewaard; dit werd
mij aangeboden en oogenblikkelijk aangenomen. De kapitein
zou in de praauw overnachten. Over 27 kruidvaatjes werd een
zeildoek gelegd hierop eenige latten, en daarop het kanapekussen van Soerabaija medegenomen, want zelfs op de hoofdplaatsen moest ik op den grond slapen, matrassen of ledikanten
zijn er te Borneo niet meer dan uiterst noodig zijn.
Op de tocht naar Pengaron maakt Palinckx kennis met een plaatselijk
dorpshoofd. Hij wordt dan geconfronteerd met de afschrikwekkende
verschijnselen van een ernstige huidafwijking." Tevens beschrijft hij
de verdedigingswerken van het fort en vermeldt hij de mijnbouw:
18 Oct.
Tegen den middag kwamen wij aan eene kampong Soengie
geheeten, waar de expeditie een oogenblik aan wal stapte. De
Pembekkel (burgemeester) van de plaats kwam aanstonds aangeloopen en bood ons heel vriendschappelijk de hand; toen ik
225

de hand van den ouden te pakken kreeg, vermeende ik dat de
goede man mij een visch aanbood; bij nader onderzoek bleek
het dat het eerbiedwaardig hoofd dezer gemeente van kop tot
teenen met vischschubben was bedekt; eene ziekte waaraan
vele inlanders lijden, in den archipel vindt men eenige eilanden
waar geheel de bevolking met zoodanige schubben bedekt is.
Sommigen schrijven dit toe aan de ontbeering van zout, anderen
aan een zeker soort van voedsel of aan verwaarloozing van
behoorlijke reiniging. Na op eenige kokosnoten onthaald te zijn
gingen wij voorwaarts.
Het terrein werd meer en meer bergachtig, wij zagen verscheidene heuvels van steenkolen die daar in menigte worden
gevonden en zonder dat men mijnen behoeft aan te leggen maar
voor de hand kunnen opgeschept worden. Om 5 ure bereikten
wij Pengaron eene heerlijke plaats aan den voet van een bergketen gelegen. De Kapitein Benschop, Kommandant der benteng, stond ons op te wachten en terwijl wij naar de benteng
gingen nam hij de verzorging van de bagaage op zich. Intusschen ging ik, een weinig van de anderen verwijderd, met gezwinde pas vooruit, en regt op de poort der benteng aan, toen
een geduchte greep van een soldaat mij achteruit wierp. - Pardon monsieur l'aummonier, vous etiez stir le point de perir,
vous vous trouvez sin- la pente d'une fosse aux loupes -, een
wolfskuil is een gat van 12 a 15 voet diepte en heeft 10 voet
in omtrek, in dat gat bevinden zich 30 a 40 puntige bamboesen
van 6 voet lang. Hij die erin valt gaat een verschrikkelijke dood
tegemoet. Onbekend met dat verdedigingsstelsel had ik die
kuilen niet opgemerkt omdat zij met graskleurige matten overdekt waren. De brave Franschman werd hartelijk bedankt, ontving eenige pakjes cigaren en zoo kwamen wij Tangs den goeden
weg de benteng binnen. De benteng is in 4 kwartieren verdeeld,
le. voor de kazerne, 2e. voor de kommandant en de overige
officieren, 3e. voor de kettinggangers en de zieken, 4e. voor de
civiele personen die een getal van 40 uitmaken. Die civiele
personen hebben het opzigt over de mijnen, want te Pengaron
kan men van alles vinden, steenkolen, kwik, ijzer, koper, goud,
zilver, diamant. Na afloop van de dienstzaken heb ik die mijnen
met den Directeur bezocht. U Weleerwaarde eene beschrijving
van dat alles te geven zou te lang worden. Voor 3 gulden in de
maand mag men eene diamantmijn exploiteren.
De reis naar Mengapon gaat gedeeltelijk in een boot met 20 roeiers,
maar dan moet overgestapt worden in een holle boomstam:
22 Oct.
Een ruwe uitgeholde boomstam van 15 voet lang en 1 1/2 voet
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breed zou mij naar Mengapon overbrengen. Staan, loopen, zich
bewegen, mogt men niet, of het ding kantelde om, zodat ik van
's-morgens 6 tot 's-avonds in onbeweegijke houding moest
blijven zitten aan regen en zonneschijn blootgesteld. Om 7 ure
kwamen wij een gezantschap van den Demang Lehman tegen,
dat zich naar Martapoera begaf, en om 9 ure bereikten wij de
eerste waterval.
Mengapon is de verst afgelegen militaire post in het gebied van de
sultanslanden. De omstandigheden zijn er zeer primitief en worden met
relativerende humor beschreven. Palinckx laat merken dat hij wel wat
gewend is, maar de ratten gaan hem toch te ver:
Met een tropische regenbui stapten wij aan wal, en kwamen
een modderpoel met palissaden omgeven binnen. Want de
naam van benteng verdiende dat ellendige hok niet. Of men
binnen stond of buiten bleef, men werd overal doornat. De
brave Kapitein Scheepers en zijn moedige soldaten ontvingen
mij met vreugdekreten, doch betuigden hun leedwezen dat zij
zich in de verplichting bevonden mij zoodanig logies aan te
bieden. Wakkere mannen was het antwoord, waar gij het sedert
maanden hebt uitgehouden, zal je oude vriend de aalmoezenier
van Soerabaija met genoegen 24 uren doorbrengen. De typhus
nogthans sleept er dagelijks ten grave en zij zagen er allen uit
als levende geraamten. Een gul souper werd ons toegediend
dat wij op balken staande, gebruikten. Aan sans hadden wij
geen behoefte, de regendroppelen die van het bamboes dak op
onze borden drupten verstrekten ons genoegzaam vocht. Ik had
rust noodig en vroeg naar een rustplaatsje. Vous logerez au 4e
etage, was het antwoord van de Kommandant. - Vous plaisantez
capitaine! Du tout, nous avons 4 etages ici, allons voir - Inderdaad, op den grond lagen de inlandsche soldaten; boven 2 voet
ruimte, eenige bamboes latten ondersteund door kleine balkjes,
verstrekte het de ligging der Europeanen. Zij hadden boven
hen dezelfde ruimte, daarboven op dezelfde wijze gelegerd de
zieken en gewonden, hierboven de officieren en de plaats voor
mijn persoontje. Zoodat die legering veel van een laaitafel bezat.
Wij zouden dus op de 4e verdieping logeren. Ik was maar nauwelijks gelegen of ik werd door de 3e Borneosche plaag overvallen, de ratten. Zij waren in zoo groot aantal aanwezig en maakten
zulke ravages dat de soldaten geen enkel kleedingstuk op den
grond konden leggen, of alles werd stukgebeten. Zij waren dus
verpligt hun goed op touwen te hangen, op het einde van die
touwen eene groote flesch, waarvan zij afschoven en op den
grond nedervielen zoodra zij het goed wilden naderen. Brutaal
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zonder voorbeeld, nauwelijks ingesluimerd, of zij kwamen mij
bij menigte over mijn lijf geloopen. Ik sloeg er geen acht op,
want dat had ik reeds meermalen ondervonden, maar toen
hunne stoutheid zoo verre ging aan mijn voeten te komen knabbelen, en de vrees in mij opkwam dat voor het morgen was zij
mij totaal zouden kunnen oppeuzelen, was ik genoodzaakt de
stok in de hand te nemen en die lastige bezoekers op eerbiedige
afstand te houden. Tegen den morgen vermogt ik een weinig
te slapen.
De reis naar Martapoera terug gaat stroomafwaarts. Bij aankomst verklaren de aanwezige militairen dat er een snelheidsrecord is gebroken.
Volgens Palinckx wordt zijn veiligheid bij de stuurman afgedwongen
met de doodstraf als dreiging:
24 Oct.
Voor ons vertrek riep de Kapitein den mandoer (stuurman) van
mijn djoenkoen, en zegde hem, kerel als de pastoor verdrinkt
dan hang ik je aan dien boom op, en valt hij in het water dan
krijg je er 50 op den rug. De mandoer plaatste den besten zwemmer van de kampong bij mij, beval een ander voorop te zitten,
die met argusoogen de puntige rotsen kan bespeuren en den
stuurman zou waarschuwen welke rigting hij nemen moest,
hijzelf plaatste zich achterop. Met eene snelheid van een losgelaten pip vliegen wij door de banjir voortgestuwd, voorwaarts.
De beide oevers draaiden voor mijn oogen, ik hoorde niets dan
de woorden van de man die voorop zat; kirie, kanan, links,
regts, naargelang hij puntige rotsen ontdekte. Zoo vlogen wij
over de watervallen heen want het ranke vaartuig was niet meer
te houden en legden in 41/2 uur den weg of waarover wij daags
te voren 20 wren gedaan hadden. Te Martapoera teruggekeerd
ontvingen wij de felicitatie van den Majoor en de Officieren,
zoo jets zegden zij was onbekend in de annalen van Borneo.
Vanuit Martapoera is het volgende doel het fort Bati-Bati in de TanahLaut. Het betekent een lange mars en wederom is de bevolking waarmee
men in contact komt, niet tot medewerking bereid. Het blijkt dat inheemsen met de dood bedreigd worden, indien zij geen medewerking
verlenen. Palinckx blijft optimist ondanks de ernst van de situatie:
25 Oct.

Wij marcheerden voort, naar de benteng Batie-Batie werd rigting gehouden en wij dachten om 2 ure daar te zullen aankomen.
Toen om 11 ure de Sergeant die de kolonne geleide bij mij
kwam, en verklaarde dat hij niet meer wist waar wij waren,
dat hij noch wist hoe naar Martapoera terug te keeren noch in
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welke richting Batie-Batie lag, hij voegde erbij dat wij niet
zonder gevaar waren, daar wij welligt op kampongs konden
stuiten waarvan de bevolking nog niet onderworpen was. Een
aardig gevalletje in eene wildernis verdwaald te zijn van 1200
mijl in het vierkant en zonder compas, waar het wemelde van
muskieten, slangen, wilde varkens en beeren. Ik twijfelde wel
niet of het zou teregt komen, maar hoe? De koelies werden
geroepen, doch vreesenden dat zij later als gids zouden worden
gebruikt zegden zij den weg niet te kennen. Twee inlanders
kwamen uit het bosch, zij werden geroepen, ook dezen wisten
den weg niet. Overtuigd dat zij het wisten, zeide de Sergeant
dat hij ze onmiddellijk aan het bajonet zou steken, zoo zij ons
niet te Batie-Batie bragten. Zij beloofden toen alles te zullen
doen wat wij verlangden en gingen vooruit; zij bragten ons
over bergen door bosschen tangs ravijnen, passeerden 7 diepe
kreeken en 2 rivieren, de eene was zoo diep en breed, de stroom
zoo snel dat ik niet durfde wagen hem met mijn paard over te
zwemmen.
Op 27 oktober is Pleari bereikt, de hoofdplaats van de streek TanahLaut. Palinckx beschrijft de Dajaks die daar leven. Hij veronderstelt dat
in de toekomst wellicht de missie bij de Dajaks resultaten kan opleveren
ondanks het gesignaleerde koppensnellen. Dit in tegenstelling tot het
yolk van Bandjermasin. Kennelijk worden bevolkingsgroepen die niet
tot de Islam zijn overgegaan wel geschikt geacht voor missionering.
In de nabijheid van Pleari beyond zich eene Dayaksche kampong. Hunne huizen zijn alien op palen gebouwd gelijk die
van de andere inlanders, doch zijn veel grooter en te regt; want
de Dayakker woont met vader en moeder, broeders en zusters,
nichten en neeven met hunne kinderen in een huffs. Van kop
tot teen zijn zij getatoeeerd en hebben geen andere kleeding
dan een stuk boomschors om het midden. Hun haar steil in de
hoogte en wordt door middel van een dunne bamboes in die
houding gehouden. Zoodat het eerste gezicht van een Dayakker
een vreemd schouwspel oplevert. Wat het koppensnellen der
Dayaks betreft hierover zijn vele fabeltjes verhaald. Van nature
is een Dayakker niet wreed, dan eerst vermoord hij zijn vijand
wanneer hij in gramschap is ontstoken en ligt hem den schedel
waarin het koppensnellen bestaat. Ik heb een Kolonel gesproken die 4 jaren bij de Dayakkers heeft doorgebragt, hij zeide
in al dien tijd slechts twee zoodanige gevallen te hebben bijgewoond. Mogten wij later eens eene missie op Borneo beginnen
dan zouden wij weinig vruchten bij de Bandjerezen maar veel
bij de Dayakkers te wachten hebben.
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Op 31 oktober is Palinckx in Bandjermasin terug en reist hij per stoomschip naar zijn standplaats te Soerabaja. Daar komt hij tenslotte op
4 november aan en schrijft met een ironische opmerking over zijn verhaal:
Te Soerabaija teruggekeerd vanwaar ik den 19 Nov. zal vertrekken om eene nieuwe reis te ondernemen waarvan ik een minder
langdradig verslag dan dit aan U Weleerw zal doen geworden.

Slot
Bij literatuuronderzoek is mij gebleken dat het reisverslag van Palinckx
ook in druk is verschenen, zonder vermelding van een jaarta1. 14 In het
bij het overlijden van Palinckx geschreven In memoriam" is aangegeven
dat 'Palinckx in een pittig verslag zijne wederwaardigheden aan het
publiek te lezen heeft gegeven'. Dit betekent dat de gedrukte versie
kennelijk van hem zelf afkomstig is en gedateerd moet zijn voor 1900.
Het verslag is dus belangrijk genoeg geacht om te publiceren.
De gedrukte versie is, zo blijkt, bijna een woordelijke weergave van
het oorspronkelijke handschrift. Toch verschilt de gedrukte tekst op
enkele plaatsen van het handschrift. In hoofdzaak gaat het om een
aantal weglatingen, die vooral de negatieve bewoordingen betreffen
waarmee Palinckx het beeld schetst van de militairen en de omstandigheden waarin zij verkeren. De volgende passages zijn weggelaten:
Als Palinckx in Bandjermasin is en de aanwezige militairen toespreekt, schrijft hij over 'het schuim van Europa'. Over de militairen
van een patrouille meldt hij dat ze eruit zien 'als eene bende roovers
die van eene strooptogt huiswaarts keerden'. Over het fort Materaman
schrijft hij dat er geen stoelen of tafels aanwezig zijn 'hiertoe werden
geneverkisten gebezigd'. Ook het tekstfragment waarin hij schrijft geen
mening te hebben over de oorlogstoestand en de annexatie van het rijk
van de sultan is in de gedrukte versie weggelaten.
Ook zijn korte tekstfragmenten, waarin Palinckx informatie geeft
over activiteiten van de zending niet overgenomen. De bedoelde tekstfragmenten werden ongeschikt geacht voor publikatie: ze bevatten kennelijk voor die tijd te gevoelige gegevens.
De gepubliceerde versie vermeldt in de titel: 'Verslag [...] aan een
zijner eerw. Vrienden in het Moederland'. Degene aan wie het oorspronkelijke verslag van Palinckx was gericht, de provinciaal van de Jezuieten in Nederland, wordt dus anoniem gemaakt.
In het verslag is een aantal gruwelijke gebeurtenissen weergegeven.
Palinckx observeert zonder er een mening over te geven. De opstand
van de Demang Lehman en de moord op een aantal Europeanen die
hij vermeldt, zijn later in de geschiedschrijving opgenomen. De oor230

spronkelijke inhoud van het reisverslag schetst een direct en realistisch
beeld van de situatie in Zuid Oost-Borneo in 1861, toen het Nederlandse
militaire gezag er een belangrijke rol speelde en de bevolking zich
veelal vijandig opstelde. De tegenstellingen tussen het militaire gezag
en de plaatselijke bevolking zijn duidelijk weergegeven. Palinckx beschrijft het leger met zijn vele vreemdelingen zonder terughoudendheid.
Wat betreft zijn mening over het bestuur en de militaire maatregelen
heeft Palinckx als aalmoezenier met de status van ambtenaar de grootst
mogelijke terughoudendheid betoond in het geven van zijn opinie.
Een belangrijk kenmerk van het verslag is ook dat er nauwelijks
godsdienstige zaken aan de orde komen.
In de citaten is de letterlijke tekst gevolgd van het handschrift. Deze
tekst is op veel plaatsen, met weinig interpunctie en vaak zonder het
gebruik van hoofdletters, moeilijk leesbaar geschreven. Alleen daar
waar de leesbaarheid het noodzakelijk maakte, is de interpunctie aangepast. De tekst is uitsluitend op die plaatsen zonder verdere vermelding
gewijzigd, waar het evidente fouten betrof.
N.B. Met uitzondering van de citaten is voor de spelling van de plaatsnamen
zoveel als mogelijk de Encyclopedie van Nederlands-India (2e druk 1917) gevolgd.

Henk Smeets (1934) is werktuigbouwkundige. In 1969 werkte hij in het kader
van de ontwikkelingssamenwerking in Indonesia. Sinds enige jaren verdiept
hij zich in de Indisch-Nederlandse literatuur. Hij verricht een onderzoek naar
missieliteratuur over India uit de periode 1800-1942.
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Noten

1 Arn. J.H. van der Velden 1908, 297-298.
2 F.W. Stapel 1943, 280-281.
Pierre Heijboer 1977, 76.
3 Het originele handschrift is aanwezig in het archief van de paters Jezuieten
to Nijmegen.
4 A.I. Aernsbergen 1934, 33-34.
5 E.B. Kielstra 1892, 3-4.
6 S.C.P. Kreuger 1994, passim.
7 E.B. Kielstra 1892, 148-151.
8 E.B. Kielstra 1892, 222-225.
9 Berichten uit Ned. Oost-Indic voor de leden van den Sint-Claverbond
1900, IV.5-20, A.S. Asselbergs.
10 Pierre Heijboer 1977, 80.
11 De strijd in het gebied is uitvoerig beschreven in S.C.P. Kreuger 1994.
12 Deze moorden zijn op meerdere plaatsen vermeld zoals bij E.B. Kielstra
1892, 151 en F.W. Stanel 1943, 281.
13 Waarschijnlijk betreft het hier ichthyOsis, de visschubbenziekte, een hardnekkige aangeboren huidaandoening met schubvorming. De aandoening
is vrijwel ongeneeslijk.
14 J.B. Palinckx s.j., 1-33, aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Maastricht.
15 Berichten uit Ned. Oost-Indic voor de leden van den Sint-Claverbond
1900, IV.5-20, A.S. Asselbergs.
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'Tafereelen uit den oorlog
met Atchin'
Twee vroege representanten van de Atjeh-bellettrie
GERARD TERMORSHUIZEN

Weinig gebeurtenissen hebben tijdens de laatste decennia van de
negentiende eeuw in Nederland en Indie zoveel emoties opgewekt als
de in 1873 uitgebroken en niet minder dan dertig jaar durende Atjehoorlog. Behalve dat die gruwelijke strijd vele slachtoffers en handenvol
geld kostte, betekende hij een ernstige aanslag op het Nederlandse
moreel. Vooral in de kolonie waar men door economische tegenslag
van allerlei aard toch al heel moeilijke tijden doormaakte, functioneerde
de oorlog als het symbool van Nederlands onmacht orde op zaken te
stellen 'in eigen huis'. De Indische pers ageerde ongekend fel tegen
het ten aanzien van Atjeh gevoerde beleid, en kwam daardoor - Indie
kende immers geen persvrijheid - vele malen in ernstige botsing met
gouvernement en justitie: menig journalist kwam in de gevangenis
terecht, werd verbannen of zag zijn krant getroffen door een verschijningsverbod.
Direct al het begin van de Atjeh-oorlog bracht een geweldige schok
teweeg, toen het nieuws over de in maart en april 1873 ondernomen
en faliekant mislukte expeditie naar Atjeh bekend werd. Het publiek
in patria dat zich in het algemeen nauwelijks interesseerde voor wat
er in Indie gebeurde, voelde zich nu ineens hevig betrokken bij de
kolonie, waardoor bijvoorbeeld het condoleancebezoek van koning
Willem III aan de vader van de gesneuvelde bevelhebber van de expeditiemacht, generaal J.H.R. Kohler, kon uitgroeien tot een nationale gebeurtenis.' Nederland voelde zich gekrenkt in zijn trots. De roep om
wraak weerklonk en Nederlandse jongelui werden aangespoord zich
aan te melden voor het Indische leger, zoals in het populaire Militair
Atchinlied met regels als 'Roeit uit dat gebroedsel, verneder die klant:
Met Nederlands driekleur "beschaving" geplant'. 2 Storm liep het bepaald niet, maar niettemin leverde de tweede expeditie onder leiding
van generaal J. van Swieten, van december 1873 en januari 1874, een
gunstig resultaat op. Althans dat vond of dacht men: dat het eind van
de krijg zelfs niet in zicht was, kon men toen nog niet bevroeden.
233

1

r r 0C:7V
1

234

tri

F.

Gezien de emotionele betrokkenheid van zovele Nederlanders bij de
in Atjeh gevoerde strijd is het niet verwonderlijk dat er ook in de
Indisch-Nederlandse letterkunde zo vaak, direct of indirect, naar die
oorlog wordt verwezen. Regelmatig zelfs vormt de Atjehse krijg het
onderwerp of een belangrijk thema in die literatuur. Tot de oudste ons
bekende voorbeelden daarvan horen de door W.A. van Rees geschreven
novelle Wijnanda uit 1881 en de tussen 1887 en 1890 gepubliceerde
Schetsen uit den Atjeh-oorlog van de hand van J.P. Schoemaker. Hun werk
wordt evenals dat van latere auteurs zoals M.H. du Croo met zijn schetsen uit het Indische soldatenleven en Melantjong met haar Njai Blanda
nauwelijks meer ingekeken. En terecht: hun talent bleek te gering om
zich te kunnen handhaven. Heel anders is dat met de twee Atjeh-romans
van Madelon Szekely-Lulofs, De hongertocht en Tjoet Nja Din en het 'Dubbelportret van Arthur Hille' uit E. du Perrons roman Het land van herkomst, werk dat de tand des tijds wel heeft doorstaan.
In deze korte bijdrage vraag ik enige aandacht voor een tweetal in 1875
uitgegeven, tot nu toe onbekend gebleven, boekjes die vermoedelijk
de oudste representanten zijn van de Atjeh-bellettrie. Het ene kwam
ik enkele jaren geleden op het spoor dank zij een bespreking ervan, in
oktober 1875, door de Indische journalist (en literator) J.A. Uilkens in
zijn eigen Soerabaiasch Handelsblad. 3 Het is een kleine, 148 bladzijden
tellende, roman, getiteld Atchin. Driemaal begrat on. Een oorspronkelijk verhaal uit de tweede expeditie tegen de Atjehneezen (in het vervolg aangeduid
als Atchin), geschreven door Julius van B....r en uitgegeven door A. Tjaden in Deventer. Het is een zeldzaam boekje dat ik vooralsnog alleen
heb aangetroffen in de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden. 4 Het andere boekje over Atjeh
vond ik pas onlangs: het is het anonieme Tafereelen uit den oorlog met
Atchin. Voor de jeugd (hierna verkort tot Tafereelen). Niet alleen verscheen
het in hetzelfde jaar als Atchin, maar ook bij dezelfde uitgever: A. Tjaden
in Deventer. Het telt slechts acht (niet genummerde) bedrukte bladzijden met op elk een op de Atjeh-oorlog betrekking hebbend en van een
fraai gekleurde litho voorzien gedicht. Ook dit werkje is zeldzaam en
voorzover ik weet slechts aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek in
Den Haag.'
Opvallend is natuurlijk het feit dat deze twee vroege bellettristische
teksten over de Atjeh-oorlog verschenen bij een en dezelfde uitgeverij.
Wellicht was dat vanaf het begin de opzet van Tjaden (Atjeh was 'in',
dus waarom het niet geprobeerd met een boekje voor volwassenen en
een voor jeugdige lezers!), maar misschien ook inspireerde de eerste
publikatie, bijvoorbeeld omdat deze goed werd verkocht, tot de tweede.
Onzeker is overigens welke van de twee uitgaven het eerst het licht
zag. Over het auteurschap van de anoniem gepubliceerde Tafereelen valt
wel wat te zeggen: het is heel goed mogelijk dat Julius van B....r ook
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voor dit bundeltje verantwoordelijk was. Ik kom er dadelijk op terug.
Wie was die Julius van B....r? Bij de Stads- of Athenaeumbibliotheek
in Deventer ingewonnen informatie 6 leert dat zijn werkelijke naam J.
van Balen7 luidde. Onder het genoemde pseudoniem schreef hij ten
minste nog twee andere boekjes: het ene bevat een rond 1521 in Deventer spelende geschiedenis, het andere een verhaal uit de vroegere historie van Nederland. Beide verschenen in 1876. Aanvullende gegevens
over de auteur in relatie tot zijn Atchin (eventueel ook tot de Tafereelen)
ontbreken.8
Hieronder volgt een vluchtige verkenning van de inhoud van de beide
Atjeh-uitgaven. Allereerst Atchin.
In weerwil van de verzekering van de schrijver een historisch betrouwbaar relaas te geven, onderscheidt het zich in zijn dwaze vertekening van de werkelijkheid en romantische aankleding, met zijn 'edele'
strekking en 'verheffende' afloop bovendien, in niets - de invloed van
Emile Zola's realisme op de vaderlandse letterkunde moest zich nog
doen gelden - van de talloze andere tot het 'idealistische' proza behorende verhalen uit die tijd. Lezing van het verhaal maakt ook direct
duidelijk, dat de auteur nooit in Indie of Atjeh was geweest. Hoofdfiguur in Atchin is de kloekmoedige onderwijzerszoon Willem Hoogvliet. Horend van de mislukte eerste Atjeh-expeditie en onder invloed
van een gewezen kapitein bij het Indische leger, wiens leven hij heeft
gered en wiens dochter Marie hem innig bemint, neemt hij dienst om
'de eer der gehoonde vlag te helpen herstellen'. 9 In Atjeh onderscheidt
hij zich door zijn heldendaden, maakt promotie als een speer, raakt
ernstig gewond in een gevecht met een tijger en wordt verzorgd door
een allerliefst Atjehs meisje dat Selima heet, blonde haren heeft, de
Hollandse taal machtig is, heel rijk blijkt en verliefd wordt op Willem
die haar ook wel aardig vindt. Een voorwaar hachelijke ontwikkeling
voor zijn in patria naar zijn terugkomst smachtende Marie. Maar dat
komt in orde: bij de verdediging van haar in de grond verstopte - en
bij al het geharrewar enkele malen herbegraven - schat tegen enkele
belagers ervan, raakt Selima gewond en sterft, na nog net op tijd Willem
tot haar erfgenaam te hebben benoemd. Kort daarop raakt de laatste
gekwetst; als hij in het hospitaal weer bij zijn positieven komt, kijkt
hij in de ogen van ... ja van wie? Van Marie! Zij blijkt zich na haar
vaders dood te hebben toegewijd aan het liefdewerk van het Rode
Kruis. 'Of het doel, die goede zaak [...] te dienen geheel alleen den
grondslag uitmaakte van haren stap en of niet de gedachte haren vriend
mogelijk te kunnen zien en bijstaan een groot gedeelte daartoe bijdroeg,
behoeft hier niet beslist te worden."° Afin, Willem herstelt en keert,
toegejuicht door officier en Jan Fuselier, met Marie en een bom duiten
in het valies terug naar het geliefde vaderland. Zo ging dat met helden.
En zo hoorde dat ook.
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Atchin is een onzinnig verhaal. Dat vindt ook de hiervoor al genoemde
Uilkens. Dat hij niettemin zoveel aandacht besteedt aan het boekje,
rechtvaardigt hij met het argument dat hij het beschouwt 'als de voorlooper op een gebied, dat nog vrijwel ongerept is en alleszins actualiteit
bezit'." Hij doelt dan 'op romans, die geheel grijpen in het leven van
den inlander en hem getrouw weergeven in gedachten, leven, werken
en huishouden'.' 2 Atchin voert, zo zegt Uilkens, die inlander inderdaad
ten tonele, maar de manier waarop tart elke werkelijkheidszin. Van de
hele geschiedenis klopt trouwens niets: 'Atjeh heeft geen Selima's, geen
trommels met schatten, die driemaal begraven worden, geen ambulance
van het roode kruis met Maria's als verpleegsters, geene promoties op
het slagveld. Men moet zich verwonderen over het aplomb, waarmede
de schrijver durft te beweeren, dat alle beschreven toestanden op waarheid
gegrond, ja geschiedkundig getrouw zijn."3
We kunnen het volkomen eens zijn met Uilkens' observaties, als ook
met zijn constatering dat het boekje vanuit letterkundig oogpunt van
nul en generlei waarde is. Curieus zou men het hoogstens kunnen
noemen, omdat het ons iets leert over de wijze waarop het Nederlandse
publiek uit die dagen in literaire vorm werd lgeinformeerd' over de
oorlog in Atjeh. 'Wij hopen niet', schrijft Uilkens, 'dat de lezing van
het werkje [...] een landgenoot mag overhalen naar Atjeh te gaan."4
Curieus, om dezelfde redenen als Atchin dat is, zijn ook de Tafereelen uit
den oorlog met Atchin. De eerste twee van het in totaal achttal twaalfregelige verzen in het bundeltje betreffen de eerste expeditie, de overige
zes de tweede. Het eerste vers gaat als volgt:
ONTSCHEPING

In het verre gloeiende Oosten,
Aan Sumatra's Noorderstrand,
Ligt het rijk der Atchineezen,
Grooter dan heel Nederland
't Woest, naar strijd begeerig, volkje
Roofde zeer brutaal ter zee,
En sleepte al wat het kon vangen,
Als zijn buit naar d'oever mee.
Dat wou Neerland niet gedoogen,
En het zond zijn helden uit
Om den Atchinees te dwingen,
Tot vergoeding voor dien buit.
Welk beeld het 'jeugdig volkje' kreeg voorgeschoteld van de Atjeher,
zijn karakter, godsdienst en beschaving, moge blijken uit twee andere
verzen:
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Niet beschaafd ook was de vijand,
Die de leer van Mahomed,
Vol bijeengeraapte leugens,
Aannam als zijn zedewet.
Eens, toen 't legerhoofd van Swieten
Hem een vredebode zond, Daar hij langer bloedvergieten
Voor het rijk te schaadlijk vond, Nam men d'armen man gevangen,
Boeide hem aan voet en hand,
Wellicht is hij doodgemarteld
In het boschrijk binnenland.
en
ZES ATCHINEEZEN

Hier een voorbeeld, hoe boosaardig
Velen zijn in Atchins heir:
Zes van hen had men gevangen
En ontsloeg hen spoedig weer.
Zelfs gaf Generaal van Swieten
Elk van hen wat zilvergeld,
't Geen bij hun behouden aankomst
Aan hun hoofdman wordt gemeld.
'Wat!' zoo schreeuwt hij... 'zoo dicht bij hem,
En gij hebt hem niet gedood...!'
Zesmaal klieft zijn zwaard het luchtruim,
En hun bloed kleurt de aarde rood.
Hierboven opperde ik al de mogelijkheid dat de anonieme rijmelaar
van de Tafereelen dezelfde is als de schrijver van Atchin. Vergelijking
van beide teksten levert namelijk enkele details op die op treffende
wijze overeenkomen. Een ervan betreft het, op zichzelf hoogst onwaarschijnlijke, feit van een tijdens een schermutseling met Atjehers in
brand gestoken stuk oerwoud." Een ander heeft betrekking op een
overstroming van het Rode Kruis-hospitaal waarbij een dertiental militairen het leven laat. 16 Dit soort gelijkenissen zegt niet alles. Ook een
ander dan Julius van B....r kan de verzenbundel geschreven hebben,
waarbij deze dan bijvoorbeeld het al eerder voltooide Atchin gebruikte
als bron voor wat hij aar, informatie nodig had. Er zijn nog wel andere
scenario's te bedenken. Niettemin lijkt mij met de gegevens waarover
we nu beschikken het auteurschap van Julius van B....r van de Tafereelen
het meest voor de hand liggend. Maar of hij het nu was of een ander,
dat verandert natuurlijk niets aan ons oordeel: evenals Atchin geven de
Tafereelen een beeld van een misvormde werkelijkheid en vormen zij
238

niet meer dan een opeenstapeling van vooroordelen, clichés en naief
chauvinisme. De het bundeltje afsluitende 'toekomstverwachting' ten
aanzien van Atjeh valt daarbij niet uit de toon:
GEHEELE ONDERWERPING VAN ATCHIN

Eenmaal zal de sultan knielen
Voor het Nederlandsch gezag,
En aan Atchins havens wappert
Dan de Nederlandsche vlag.
Dan zal vrede wederkeeren
In de waatren van dat rijk,
En aan alle handelschepen
Biedt zijn reede een veilge wijk.
Dan zal noeste vlijt 't vergoeden,
Vielen nu ook de offers zuur:
't Atchineesche rijk zal bloeien
Onder Nederlandsch bestuur.
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Noten

1 't Veer 1980, 74.
2 Idem, 75.
3 Onder de titel 'Driemaal begraven' treft men het stuk aan in de nrs. 243
t/m 249 (15 t/m 22/10) van de jaargang 1875. De eerste zes afleveringen
bevatten, naast parafrases van Uilkens, citaten uit het boekje. In de laatste
aflevering geeft Uilkens er zijn oordeel over.
4 Signatuur: cc 2854 N.
5 Signatuur: K i 1618.
6 Onder dankzegging aan mevr. dr. C.H.C.M. Kok, conservator Handschriften en Oude Drukken van genoemde bibliotheek, voor de snelle en adequate reactie (brief van 25-7-1995) op mijn verzoek om inlichtingen.
7 In de in de vorige aantekening genoemde brief wordt de mogelijkheid
geopperd dat deze schrijver dezelfde is als J(ohan) Hendrik van Balen
(1851-1921), met wie de bekende auteur van (vooral) Indische jeugdboeken wordt bedoeld. Hoewel niet uitgesloten, acht ik deze mogelijkheid
toch niet erg groot. Het oudste van de zeer talrijke door Buur in haar
bibliografie van Indische jeugdliteratuur genoemde boeken van J. Hendrik
van Balen blijkt in ieder geval niet eerder to zijn verschenen dan in 1881.
8 Zowel in de genoemde bibliotheek als bij de Gemeentelijke Archiefdienst
in Deventer berust geen 'archief Tjaden'.
9 Atchin, 6.
10 Idem, 142.
11 'Driemaal begraven' (slot), Soerabaiasch Handelsblad, 22-10-1875.
12 Idem.
13 Idem.
14 Idem.
15 Atchin, 52 en 'Boschbrand' (in Tafereelen).
16 Atchin, 145 en 'De Overstrooming' (in Tafereelen).
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