rindische

Letteren

)
_

.

-..---.."' .. 1' V,.

7.'

.

_

t1,
- ,, , _

'%--

___

'•'• / . ...'--,:.,%. ..
, ,
.._-_ __ __ -----=
___
op AvA .u: —
e

N '''

w

I ..,

1
DoolV114100yleAA 4 — 1.44.
' • , I,•

-,-- VAN LEEVWEN BooMKAmP

i

. s ,' MET TEEKENINGEN
VAN Kit;',K. HOFER.

i,
t

\

4\

I
\ \

.,

it

,

\

tilraAVE 4KoLMi0 L
ANSTER.DAN-BATAVA1996\

Zestiende jaargang / nummer 1 / maart 2001

Indische

L etteren

Tijdschrift van de
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
Onder auspicien van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde to Leiden
Redactie:
Reggie Baay
Bert Paasman
Gerard Termorshuizen
Peter van Zonneveld
Adrienne Zuiderweg

Redactiesecretariaat
Reggie Baay
Verdihof 36
2402 VC Alphen aan den Rijn
Website:
http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/il/
Websiteredactie:
Vilan van de Loo

ISSN 0920-6949
Niets uit deze uitgave mag worden
gereproduceerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever
Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde
Ledenadministratie
Marian Fillie
Postbus 2155
2400 CD Alphen aan den Rijn

Inhoud
Redactioneel
.
Olf Praamstra: Verblind door schoonheid. Het Indie van Augusta de

Wit

1
2

Mariska Heijmans-van Bruggen: Het Dagboekenproject.

Egodocumenten als historische bron

15

Jeroen Kemperman: Tjideng en Si Rengo Rengo: uiteenlopende

ervaringen

29

Richard N. Voorneman: Leven in een vrouwenkamp. De dagboek-

aantekeningen van J.H. Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp
Uitnodiging
De Indische Navorscher

41
56
56

indische
etteren

L

Tijdschrift van de
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
Zestiende jaargang 2001

Inhoudsopgave

Redactie
Reggie Baay
Bert Paasman
Gerard Termorshuizen
Peter van Zonneveld
Adrienne Zuiderweg
Redactieadres
Verdihof 36
2402 VC Alphen aan den Rijn

Inhoud
Artikelen
Barney Agerbeek: Een brief van Maria Dermofit aan Rob Nieuwenhuys.

Het verhaal en niet de schrijver!
Eva Andriani en Olf Praamstra: De geboorteakte van Maria Dermofit
Reggie Baay: Perikelen rond Rumphius' Ambonsche historie.

Indische Letteren en het KITLV, 1901

95
89
115

Joop van den Berg: Ik breng de ring terug die u behoort. In memoriam

Frits van den Bosch (1922-2001)

58

Joop van den Berg: Henri Borel (1869-1933). Meer 'bedrijver' dan

schrijver van de Indisch-Nederlandse letterkunde

184

Annelies Dirkse-Balhan: 'Er valt nogal wat over te lezen en na

te zoeken'. Maria Dermofits bronnen voor 'De juwelen haarkam'

75

Liesbeth Dolk: Hoge hoeden achter prikkeldraad. Het verhaal van

'Tholen en Van Lier'

202

Kester Freriks: Maria Dermofit als meester in de rechten. Over 'Geheim

Indie. Het Leven van Maria Dermofit 1888-1962'

60

Mariska Heijmans-van Bruggen: Het Dagboekenproject. Egodocumenten

als historische bron

15

Jeroen Kemperman: Tjideng en Si Rengo Rengo: uiteenlopende

ervaringen
Fred Lanzing: Snouck Hurgronje, schrijver
Lisa Migo: Ethos, impression and symbol. The work of Jan Prins and
the Indische gedichten
Bert Paasman: Een jaar van her-orientatie. Indische Letteren en het

KITLV, 1951
Olf Praamstra: Verblind door schoonheid, het Indie van Augusta de Wit
Olf Praamstra: Het ontstaan van 'een soort van Nederlandsch-Indische

litteratuur'. Indische Letteren en het KITLV, 1851

29
154
170
124
2
107

Gerard Termorshuizen: Tropisch avontuur. Indische Letteren en het

KITLV, 2001

131

Richard N. Voorneman: Leven in een vrouwenkamp. De dagboek-

aantekeningen van J.H. Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp

41

Peter van Zonneveld: Casanova en de stok. Indische Letteren en het

KITLV, 2051

139

Redactioneel
Redactioneel
Redactioneel
Redactioneel
Redactioneel

1
57
105
153

Rubrieken
De Indische Navorscher

56

Aankondigingen en mededelingen
Uitnodiging
Uitnodiging
Mededeling
Uitnodiging Symposium 2001
Uitnodiging

56
104
138
151
216

Lijst van Indische Letteren
Lijst van Indische Letteren 1999

147

Redactioneel

In dit nummer publiceren wij de drie voordrachten over het Dagboekenproject van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD),
gehouden op onze lezingenmiddag van 8 september 2000. We openen
met Olf Praamstra's artikel over het werk van Augusta de Wit, wier
Orpheus in de dessa jarenlang op eindexamenlijsten figureerde.
In de samenstelling van onze redactie zijn onlangs enkele veranderingen opgetreden. Liesbeth Dolk, die door haar kennis van zaken, persoonlijke inzet en efficientie grote verdiensten voor onze werkgroep en
ons tijdschrift heeft gehad, trad terug - onder andere om zich te wijden
aan de Springer-biografie. Wij zijn haar veel dank verschuldigd en
wensen haar veel succes toe bij haar belangwekkende biografische
activiteit. In haar plaats is Adrienne Zuiderweg, die het culturele en
literaire leven van Batavia in vroeger eeuwen onderzoekt, toegetreden.
Onze website, die tot voor kort door Hans Klein werd verzorgd, wordt
sinds het afgelopen najaar beheerd door Vilan van de Loo (bekend van
het 'Damescompartiment'). Zij is daarmee onze website redacteur (v/m)
geworden. Wij bedanken Hans Klein voor zijn pionierswerk en heten
Adrienne en Vilan van harte welkom.
Op 23 juni a.s. viert het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde te Leiden (KITLV) zijn 150-jarig bestaan met een cultureel
getinte Indonesiedag. Gezien de goede en nauwe relatie die wij met
de jubilaris onderhouden, zal onze Werkgroep een bijdrage leveren aan
het jubileumprogramma (zie de Uitnodiging en de bijgevoegde folder).
U bent daarbij allen uitgenodigd.
Last but not least: het abonnementsgeld van Indische Letteren wordt
vanaf dit jaar om financieel-technische redenen niet meer per acceptgiro
geind. U wordt verzocht het bedrag van f 40,00 (euro 18,15) over te
maken op postbanknummer 197.70.68 van de penningmeester van de
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde te Alphen aan den Rijn.
Het abonnementsgeld buiten Nederland bedraag f 55,00 (euro 24,96).
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Augusta de Wit als beginnend schrijver (collectie Letterkundig Museum).
2

Verblind door schoonheid
Het Indie van Augusta de Wit
OLF PRAAMSTRA

Inleiding
In het voorwoord van Facts and fancies about Java haalt Augusta de Wit
een Engelse dame aan die op de vraag waar haar echtgenoot uithangt,
antwoordt: 'Java, Japan of Jupiter'. Van die drie beschouwde zij Java
nog als de 'onmogelijkste' plaats waar iemand zich kon ophouden.
Augusta de Wit stemt daar mee in. Ook zij kon zich vroeger nauwelijks
voorstellen, dat 'such a thing of dreams and fancies' echt bestond. Het
was, schrijft ze, alsof je in een atlas de plaats van de regenboog aanwees,
of het land van de Lotus-eters. Nu, terwijl ze dit voorwoord schrijft,
voelt de bodem van Java nog heet onder haar voeten, maar de kennismaking heeft geen afbreuk gedaan aan het paradijselijke beeld dat zij van
Java heeft.'
Nederlands-Indie was het land waar Augusta de Wit geboren werd:
in 1864 in Sibolga op Sumatra. Ze was nog heel jong toen ze daar
wegging. Het grootste deel van haar kinderjaren heeft ze doorgebracht
op West-Timor, waar haar vader resident was. Van Timor, schrijft
Augusta de Wit later aan een vriendin, dateren `mijn vroegste duidelijke
herinneringen — het huis en de tuin, enkele kennissen van mijn ouders,
een Chineesche tempel op een in zee vooruitspringende rots, waar wij
dikwijls heengingen om den zonsondergang te zien.' 2 Zij zal dan een
jaar of zeven geweest zijn.
Als ze tien jaar is keert ze met haar familie terug naar Nederland.
Daar gaat ze naar de middelbare school, volgt een opleiding voor onderwijzeres en studeert vervolgens een paar jaar talen en geschiedenis in
London en Cambridge. 3 In die tijd begint ze ook te schrijven, korte
verhalen in tijdschriften, en onder pseudoniem. 4 Met Nederlands-Indie
hebben deze verhalen niets te maken; dat is deze jaren diep in haar
geheugen weggezakt.

3

Weerzien met Indie
Indie begint pas weer een belangrijke rol in haar leven te spelen als
ze in 1894 teruggaat om lerares Engels, Duits en geschiedenis aan de
HBS voor meisjes in Batavia te worden. De indruk die het weerzien
met Indie op haar maakt, ze is dan ongeveer dertig jaar oud, is overweldigend. Ze ging terug, schrijft ze, om 'het Indie van mijn kinder-herinneringen' te zoeken. 'Ik vond een ander. Maar niet een minder, niet minder
fantastisch, noch minder mooi. Midden in drukke steden is het me
soms geweest als wandelde ik door den droom van een blijd dichter.
En aan het strand, op de wijde rijstvelden, in inlandsche huisjes heb
ik dingen gezien en gehoord, waarvan de herinnering al een vreugde
is. '5
Indie geeft haar schrijverschap een ongekende impuls. Ook al omdat
ze naast haar werk als lerares medewerker werd van het Singaporese
dagblad The Straits Times. Uit eigen initiatief, of op verzoek van de Straits
Times, schrijft ze impressies van het leven in Nederlands-Indie. Ze worden in 1898 gebundeld als Facts and fancies about Java. Dat was haar
debuut. Daardoor is zij een van de weinige, misschien wel de enige
Nederlandse auteur die zijn debuut gemaakt heeft in een andere dan
de moedertaal. Het boek is ongeveer vijftien jaar geleden nog eens
herdrukt in de in Singapore uitgegeven Oxford in Asia paperbacks.6
Dus een zekere bekendheid had het zeker, maar hoe het in het buitenland door de kritiek ontvangen is, is mij onbekend. In Nederland (ik
kom daar straks nog op terug) was men laaiend enthousiast. In 1905
werd het in het Nederlands vertaald als Java, feiten en fantasien.
In Facts and fancies about Java, of Feiten en fantasien (ik verwijs verder
naar de Nederlandse editie) beschrijft ze de indrukken die Batavia en
omgeving op haar maakt: de aankomst met de boot, de eerste dagen in
het hotel, het leven van de Europeanen en de manier waarop ze wonen,
de Indonesiers, Arabieren en Chinezen die het straatbeeld domineren,
en vooral, in lyrische bewoordingen, de onuitputtelijke natuur.
Het woord Java in de titel wekt overigens meer verwachtingen dan
de auteur waarmaakt. Ze komt niet veel verder dan Batavia en omgeving. Een keer maakt ze een langere reis van Batavia via Bandoeng en
Sumedang naar Ceribon. Dat is alles wat ze tijdens dit eerste bezoek
van Indie ziet, maar het is genoeg om na Feiten en fantasien achter elkaar
de verhalenbundel Verborgen bronnen (1899), de novelle Orpheus in de
dessa (1903) en de roman De Godin die wacht (1903) te laten verschijnen.
Ze is dan trouwens al weer terug in Nederland. Hoe mooi ze Indie
ook vond, ze is er maar twee jaar gebleven. Terug in Nederland is ze
tot 1905 lerares in Den Haag, een betrekking die ze combineert met het
schrijven van literair en journalistiek werk. Als journalist werkt ze mee
aan diverse dagbladen. In 1905 krijgt ze een vaste rubriek in de NRC.
Tot 1930 bespreekt ze een a tweemaal per week nieuwe Duitse, Engelse,

Scandinavische en vertaalde boeken. Vanaf dat moment leeft ze van de
pen en leidt ze een reizend en trekkend bestaan: ze woont afwisselend
in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Italie.
In 1911 brengt ze een tweede bezoek aan Nederlands-Indie en weer
maakt Java op haar een verpletterende indruk: 'Neen', schrijft ze, 'ik
geloof niet dat het ergens op deze schoone wereld schooner is dan hier
op Java! Zooveel schoons heb ik toch al gezien; maar zoo veel en zoo
velerlei allerschoonst als nit, hier, nooit nog, nergens.' 7 Bijna drie jaar
blijft ze en deze keer maakt ze een rondreis door de hele archipel. Ze
schrijft hierover reisreportages in de NRC, die gebundeld worden in
Natuur en menschen in Indie (1914). En evenals de vorige keer verschijnen,
na haar reisimpressies verhalenbundels en een roman; vier verhalenbundels dit keer, De wake bij de brug (1918), De drie vrouwen in het Heilige
Woud (1921), De wijdere wereld (1932) en Gods goochelaartjes (1932), en
een roman: De avonturen van den muzikant (1927). Zelfs het laatste verhaal
dat ze heeft geschreven, 'Liefde en geweld langs den Barito', dat in
1939 verscheen (een paar weken na haar overlijden), is gebaseerd op
herinneringen aan deze reis.
Het zal duidelijk zijn dat Nederlands-Indie voor haar de belangrijkste
bron van inspiratie is geweest. Er bestaat een rechtstreeks verband
tussen haar artistieke ontwikkeling en de twee bezoeken aan haar geboorteland. In haar reisverhalen, haar romans en novellen grijpt ze
steeds weer terug op wat ze in Indie heeft meegemaakt. Er is in haar
hele oeuvre maar een boek aan to wijzen, waarin Indie niet voorkomt:
de sociaal-realistische roman Het dure moederschap (1907), die zich afspeelt in het milieu van arme textielarbeiders in het Gooi.

Verblind door schoonheid
Het enthousiasme waarmee Augusta de Wit tot twee keer toe haar land
van herkomst begroet, verraadt al dat haar Indie grenst aan het paradijs.
Het is dan ook grotendeels een Indie van eigen maaksel dat zij zo
uitbundig bejubelt. 'Het Oosten van Augusta de Wit', merkte de Indonesische vrijheidsstrijder Soetan Sjahrir wrevelig op, 'bestaat alleen voor
mensen als Augusta de Wit.' 8 En daar heeft hij gelijk in. Voor haar is
Indie in de eerste plaats het land van de ongeevenaarde schoonheid
van de natuur. Een mooi voorbeeld daarvan biedt haar beschrijving in
Feiten en fantasies van het aanbreken van de dag: 'Geen dageraads-rood
en -goud had aan den oostelijken hemel geblonken; alleen was het
twijfelachtige licht, dat over het landschap hing, gaandeweg klaarder
geworden, toen plotseling, op eenige hoogte boven den horisont, een
driehoekige schitterplek uit brak, een groot hart van vuur. Dat was de
zon. Door de plassen en poelen van het ondergeloopen moerasveld
schitterden plotseling purperen vorens op. De palmboomen, die er in
opstaken, schitterden als verguld brons; en de blauwige damp tusschen
5

de stammen, waar zij in lichte groep bijeen stonden, werd doorboord
van purperen Licht-lansen.' 9 In deze stijl getuigt zij bladzijde na bladzijde van haar bewondering voor de Indische natuur.
Augusta de Wit ziet Nederlands-Indie door een poetisch waas, en
het is juist om deze lyrische natuurbeschrijvingen dat zij aanvankelijk
in de kritiek zo uitbundig geprezen worth. In De Gids schrijft Henri
Borel, een sinoloog en schrijver die zelf ook enkele jaren in NederlandsIndie had gewoond, dat Facts and fancies about Java het eerste boek over
Nederlands-Indie is na Multatuli's Max Havelaar dat een kunstwerk
genoemd mag worden. Al die tijd was in de literatuur de schoonheid
van Indie verborgen gebleven; en niet alleen in de literatuur, ook in
de werkelijkheid: ook hemzelf was dit alles tijdens zijn verblijf in Indie
ontgaan. 'Maar nu is het gekomen! Gelukkig!' Nu, na het lezen van
haar boek, beseft Borel dat die schoonheid er altijd al was, dat hij 'er
vlak langs' was gegaan, maar 'er niets, niets van gezien' had. 'Er is
eerst een meisje noodig geweest, een meisje met een blanke ziel, waarin
het schoone zich dadelijk weerspiegelde, en die moest het zeggen in
reine rythmen, voor ik het zag. En nu zie ik het óók. Dank u wel,
juffrouw de Wit, u hebt mij heel gelukkig er mee gemaakt!"°

Schilderen met woorden
Nog decennialang zou De Wit de lezers blij maken met soortgelijke
beschrijvingen in een duidelijk door de woordkunst van Tachtig geinspireerde taal. Het hierboven geciteerde fragment laat zien dat, evenals
bij de tachtigers, een alledaagse gebeurtenis als het aanbreken van de
dag een overweldigende stroom indrukken en gevoelens kon losmaken
die tot in detail beschreven werden; beschreven in een impressionistische stijl waarin synesthesieen en een opeenstapeling van adjectieven
dienen om de ervaring zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen. Dit geldt
voor haar hele oeuvre. Dialogen komen daarin weinig voor, beschrijvingen overheersen. Haar stijl is een schoolvoorbeeld van de ecriture artiste,
van het bekende en later beruchte 'schilderen met woorden'.
Bij haar tijdgenoten - de recensie van Borel toont dat duidelijk aan oogstte zij hier veel succes mee, maar het is juist die stijl die er later
oorzaak van is dat zij steeds minder gewaardeerd wordt. Tot 1920 struikelen de critici over elkaar in hun bewondering voor haar schrijfkunst.11
De jonge Martinus Nijhoff is de eerste die zich in dit opzicht kritisch
opstelt. Hij vindt, schrijft hij in een recensie, de toon van haar werk 'te
gewichtig, te plechtstatig'.' 2 Het is een voorbode van de latere kritiek.
In de jaren dertig wordt door de literaire kritiek zo hardhandig afgerekend met deze impressionistische stijl, dat vanaf dat moment het werk
van Augusta de Wit voorgoed verouderd is."
Dat geldt ook voor haar meest gelezen werk, Orpheus in de dessa. Ook
daarin wordt de lezer geconfronteerd met 'blank-beglinsterde suiker6

rietvelden', 'maanlichte grasvelden' en 'blauwig-beglansd riet'. Toen
was het geheel volgens de literaire mode, tegenwoordig wordt het als
bijna onleesbaar beschouwd.

Het ideale Oosten
Maar het is niet alleen om de impressionistische en esthetiserende
beschrijving van de Indische natuur dat Augusta de Wit zoveel
weerklank vond bij haar tijdgenoten; ook de manier waarop zij het
Oosten idealiseerde was geheel in overeenstemming met ideeen over
de ideale samenleving die in de eerste decennia van de twintigste eeuw
in intellectuele kringen in Nederland gangbaar waren. Ook hiervan
staat een mooi voorbeeld in Feiten en fantasies. In het laatste hoofdstuk
geeft ze een idyllische schets van een 'inlandsche dessa', waarin de
bewoners in harmonie met de natuur en met elkaar wonen door een
sterk ontwikkeld 'overgeerfd gemeenschaps-gevoel' (p. 261). De hele
samenleving, zowel de dessa als het gezin, is doortrokken van, zoals
zij het noemt, 'het communistisch beginsel' (p. 263). Niemand werkt
meer dan strikt nodig is voor het levensonderhoud, haast is een onbekend begrip en `de dagelijksche arbeid in bosch en veld, die maat houdt
met den terugkeerenden rhytmus der seizoenen, wordt geadeld door
menige plechtigheid en ritus, ter ere van de goden, maar tevens ter
vreugde der aanbidders' (p. 263).
De schrijfster is jaloers op de 'blijde schoonheid' van het Javaanse
landleven en ziet op tegen de terugkeer 'naar de wereld daarbuiten,
naar de vermoeidheid, het koortsige jachten en de zorg, waartoe wij,
die behooren tot het overwinnende ras, ons zelf veroordeeld hebben'24
Welbewust creeert Augusta de Wit een tegenstelling tussen Oost en
West die bijna al haar werk beheerst en de thematiek ervan bepaalt.
Zij sluit hierin aan bij de oude mythe van de bon sauvage, de ongerepte
primitieve mens die van nature goed is en niet gebukt gaat onder de
last van een beschaving waarin het oprukkend materialisme een permanente bedreiging vormt voor het menselijk geluk.

Lid van de Communistische Partij
Door deze ideeen toont zij zich verwant aan Herman Gorter en Henriette
Roland Ho1st, met wie zij bevriend was. Onder hun invloed treedt zij
in 1916 toe tot de Communistische Partij, maar in tegenstelling tot haar
vrienden is zij nooit een partijpoliticus geweest. Uit haar eerste bijdrage
aan het partijblad De Nieuwe Tijd blijkt dat zij een aanhanger is van een
zweverig soort socialisme. Onder de titel 'Woorden vliegen als bijen
uit' schrijft ze over een 'Hollandsche vrouw' die 'ver van Holland' onder
een meidoorn staat en door 'woord-bijen' tot revolutionair handelen
7

wordt bekeerd. Het is een poetisch socialisme dat ver verwijderd is van
de alledaagse werkelijkheid."
Zij heeft er dan ook geen enkele moeite mee, als haar werkgever, de
NRC, in 1920 van haar een schriftelijke verklaring verlangt, dat zij in
de krant geen propaganda zal maken voor het socialisme, om die verklaring te geven. Er was, voegt zij eraan toe, immers niets veranderd in
haar houding 'sedert mijn officieel toetreden tot de Communistische
Partir.16
Door sommige mensen is zij om deze 'verloochening' van haar socialistische of communistische overtuiging veroordeeld, maar dat is niet
terecht. Zij heeft nooit afstand gedaan van haar ideeen; die zijn haar
hele leven onveranderd gebleven. Ik moet, schrijft zij niet lang voor
haar dood, al socialistisch hebben gevoeld, toen ik nog niets van het
socialisme wist."
Uitgangspunt van haar socialistische gevoelens is dat de bestaande
inrichting van de maatschappij onrechtvaardig is en oorzaak van veel
Teed. Daarin wil zij door haar schrijven verandering brengen. Zij wil
de lezer ervan bewust maken dat er een betere wereld denkbaar is,
waarin mensen in harmonie met elkaar en de natuur leven, waarin
respect voor elkaar centraal staat en elke vorm van onderdrukking
wordt afgewezen. De kunstenaar heeft de verheven taak om die boodschap te verkondigen en werkt daardoor in dienst van de gemeenschap.
'Gods goochelaartjes' noemt zij zulke kunstenaars, en de verhalenbundel met de gelijknamige titel draagt zij op aan de vertegenwoordigers van deze gemeenschapskunst bij uitstek: 'R.N. en H. Roland Holst,
Twee Goochelaars Gods'.

Orpheus in de dessa
Ook zelf is De Wit altijd zo'n geengageerd schrijfster geweest en het is
de tragiek van haar schrijverschap dat zij deze thematiek aan het begin
van haar carriere het best heeft verwoord. De zevenenveertig bladzijden
die Orpheus in de dessa in het april-nummer van De Gids van 1900 telt,
heeft zij nooit meer overtroffen, en hierin staat in wezen alles wat zij
te zeggen had. In 1903 verscheen het ook afzonderlijk en het werd
tientallen keren herdrukt.
De hoofdpersoon in Orpheus in de dessa is Willem Bake, een jonge
Nederlandse ingenieur die werkzaam is in een suikerfabriek op Java.
Op een avond terwijl hij zit te lezen, hoort hij de tonen van een fluit.
Geboeid door het fluitspel verlaat hij zijn huis om de muzikant te
ontdekken. Intussen raakt hij zo onder de indruk van het spel dat hij
de natuur en de omgeving op een heel andere manier ervaart dan gewoonlijk. De suikerrietvelden 'schenen [...] hem nieuw en vreemd. Dat
waren niet meer akkers met zorgvuldig gekweekten rijkdom, het was
een door geen mensch nog betreden vlakte vol prachtig gewas' (p. 8-9).18
8

In deze zin wordt meteen al de tegenstelling aangegeven waarover
het in dit verhaal gaat: het materiele, de 'zorgvuldig gekweekten rijkdom' tegenover het schone, de 'door geen mensch nog betreden vlakte
vol prachtig gewas'. De hele wereld verandert door het fluitspel. Witte
fabrieksgebouwen 'veranderden in blanke klippen en rotsen waar een
langzame beek van maneglanzen afvloeide' (p. 9).
Niet lang daarna ontmoet Bake de fluitspeler. Het is een jonge kreupele Javaan, Si-Bengkok, die evenals zijn klassieke voorbeeld Orpheus
zo prachtig fluit kan spelen dat hij daarmee niet alleen de dieren kan
lokken en bedwelmen, maar er zelfs in slaagt om Bake uit de materialistische (onder)wereld van geld en geld verdienen te bevrijden en hem
naar hogere sferen te voeren. Door Si-Bengkok wordt Bake een ander
mens. Si-Bengkok vertelt hem over het leven in de dessa: over de
rijstoogst, over de doekoen die zo geleerd is, over de godsdienst, de
pantheistische denkwereld van de dessa-bewoners, over Dewi Sri, de
beschermgodin van de rijst, over Si-Djembar die de prachtigste toverspreuken kent om suiker te winnen en die dankzij zijn toverspreuken
zelfs niet bang is voor de tijger. Kortom, hij geeft hem een sprookjesachtige voorstelling van het Oosterse leven.
Deze verhalen hebben dezelfde uitwerking op Bake als eerder de
fluit. Ze zetten hem aan het denken, wekken herinneringen bij hem op
en doen hem anders tegen het leven aankijken. Hij herinnert zich dat
hij als jongen eens met duikers was meegegaan in zee. Toen zag hij
een heel nieuwe wereld, met andere wetten en verschijnselen, en toen
hij eindelijk weer boven kwam, hadden de gewone wereld en mensen
'hem een ogenblik vreemd geleken' (p. 62-63). Deze ervaring had hij
ook als hij naar Si-Bengkok luisterde: hij zag dan het land niet langer
als een door Nederlanders bestuurde kolonie, maar als een exotisch,
sprookjesachtig land. 'En in dat land was hij niet een bouwer van
machines en zoeker naar veel geld, maar een die in den zonneschijn
vele schoone en liefelijke dingen beschouwde, en, als het donker werd,
luisterde naar zoete fluitedeuntjes en verhalen van wonderen' (p. 64).
Hij geeft zich over aan deze idyllische wereld, waarin hem vooral
aantrok 'de vereenzelviging der menschelijk gedachte met het natuurbestaan' (p. 66). Dat leven in en met de natuur maakt hem gelukkig, lijkt
hem ideaal, doet hem denken aan een 'kinder-leven', een 'dichter-leven'
(p. 67). Weer komen jeugdherinneringen boven van momenten van een
diep gevoeld geluk: momenten, die openbaringen zijn geweest van het
hogere en schonere leven. Als Si-Bengkok speelt voelt hij zijn egoisme
en geldzucht verdwijnen en daarvoor in de plaats 'stuwend en steunend
tallooze krachten van schoonheid en goedheid en geluk' (p. 70).
Si-Bengkok heeft een veredelende invloed op Bake, maar raakt hem
niet blijvend. Zodra Si-Bengkok uit zijn omgeving verdwijnt, krijgt
Bake's materialistische instelling weer de overhand. In het eerste hoofdstuk wordt dat al aangekondigd. Als het fluitspel ophoudt, is de be9

tovering snel verdwenen. Bake keert terug naar huis en de alledaagse
werkelijkheid: 'Toen kwam de gedachte aan zijn werk weer terug. Hij
sliep in met de voorstelling van de nieuwe machine die hij op zou
stellen in het molenhuis' (p. 14).
Tijdens de oogsttijd gaat Bake zo op in zijn werk, dat hij elke gedachte
aan het idyllische Oosten verliest. Daardoor verandert zijn houding ten
aanzien van de Indische samenleving volkomen. Als hij een Indonesische werknemer betrapt die aan zijn machine knoeit, slaat hij hem
tegen de grond. Even heeft Bake spijt van zijn gedrag, maar al snel is
hij de zaak weer vergeten en denkt hij slechts aan de machine, de hogere
productie en het geld dat hij daardoor zal verdienen. Zijn gedachten
gaan alleen nog uit naar gratificaties en beleggingen in goudmijnen,
naar rijk worden. Voor Si-Bengkok heeft hij geen tijd meer.
Het drama voltrekt zich in het laatste hoofdstuk, als Bake een aantal
gestolen buffels najaagt. Hij haalt de buffels en de dieven in. Op een
van de buffels zit iemand die op een inheemse fluit speelt en de buffels
op die manier meelokt. Bake schiet de fluitspeler neer en is hevig
geschokt, als hij ontdekt dat het Si-Bengkok is. Hij probeert hem nog
te redden, maar op weg naar de dokter sterft hij in Bake's armen.
De tragiek van het verhaal schuilt niet zozeer in het feit dat Bake SiBengkok gedood heeft - zijn dood kan men evengoed opvatten als een
verlossing uit een miserabel leven zonder enige toekomst -, maar in
het onherstelbare verlies voor Bake van de toegang tot de verheven
wereld van het schone die het gevolg is van deze daad. 'De hebzucht,
de haat, de wreedheid, waarmee hij den dief van zijn rijkdom had
nagejaagd, waren vervlogen als een kwade roes. Zijn slachtoffer lag
voor hem. En hij gevoelde onduidelijk en diep dat hij in dat acme wezen
ook zichzelven kwaad had gedaan, - kwaad, dat in der eeuwigheid
niet meer goedgemaakt kon worden' (p. 142).

Oost en West
Het paradijselijke Oosten, waarin de mensen in een volmaakte 'communistische' maatschappij in harmonie leven met elkaar en hun natuurlijke
omgeving zou een voorbeeld moeten zijn voor het Westen. Maar het
'kapitalistische' Westen heeft hier geen oog voor en laat deze wereld
uit hebzucht te gronde gaan. In al haar Indische romans en verhalen
speelt deze tegenstelling tussen Oost en West een overheersende rol:
een bedachtzaam Oosten, wijs en gelukkig in zijn onschuld staat tegenover een driftig en haastig Westen dat een spoor van vernieling trekt
in de landen en onder de mensen waarvoor het verantwoordelijk is.
In De godin die wacht, de roman die onmiddellijk op Orpheus in de dessa
volgt, wordt de idealistische bestuursambtenaar Gijs van Heemsbergen
voor een soortgelijke keuze gesteld als Bake: trouw blijven aan zijn
idealen of kiezen voor een carriere die hem in korte tijd tot een man
10

van fortuin zal maken. Dit keer heeft De Wit een paar honderd bladzijden nodig om het proces te beschrijven waarin haar hoofdpersoon geestelijk langzaam verloedert. Aanvankelijk doet hij zijn best om door te
dringen in het mysterieuze Oosten en probeert hij de inheemse bevolking te helpen in hun ontwikkeling, maar door de omgang met kolonialen van de oude stempel raakt zijn vroegere idealisme verstikt door een
ongeremd materialistische levenshouding. Uiteindelijk verzeilt hij hierdoor in een diepgaande crisis, maar na een ernstig ziekbed overwint
tenslotte het goede. Geholpen door zijn verloofde die uit Nederland is
overgekomen om een weef- en batikschool op te richten om Indonesische vrouwen te helpen aan een middel van bestaan, besluit hij zijn
leven te wijden aan de studie van het adat-recht.
Uit deze roman blijkt dat de tegenstelling tussen Oost en West de
samenwerking tussen beiden niet uitsluit. Het exotisme van De Wit
betekent geen verwerping van de Westerse beschaving. Integendeel,
zoals het Oosten een voorbeeld is voor het Westen, zo moet het Westen
met zijn superieure techniek het Oosten helpen ontwikkelen. In het
titelverhaal van de verhalenbundel De wake bij de brug heeft De Wit deze
gedachte uitgebeeld in een brug, die bedreigd wordt door een bandjir
(overstroming). De Javaanse bevolking houdt een wake bij de brug om
het gevaar of te wenden. Intussen vertelt men elkaar verhalen. Uit deze
verhalen komt de Nederlandse bouwer van de brug als een heilige naar
voren. De brug symboliseert de verbroedering en samenwerking tussen
Oost en West, die niet alleen van economische belang is maar vooral
de weg opent tot de verbreiding van kennis: door het bouwen van de
brug heeft de Nederlandse ingenieur de inheemse bevolking bevrijd
uit haar isolement.

Ethische politiek
Met deze opvattingen toont De Wit zich een aanhanger van de ethische
politiek. Dit is een stroming in de koloniale politiek die zich nog het
beste laat vergelijken met ontwikkelingshulp. De ethische politiek bekommert zich om het welzijn van de bevolking. Men zag in dat het
ook in het belang van Nederland was om de armoede van de bevolking
te bestrijden, om onderwijs te geven en de economie te ontwikkelen.
De 'mindere welvaart' van de Indonesier was ook voor het moederland
nadelig. Men voelde, zoals het in de Troonrede van 1901 werd genoemd,
een zedelijke roeping jegens de bevolking van Nederlands-Indie. In de
praktijk betekende het de oprichting van scholen en ziekenhuizen voor
Indonesiers, de aanleg van irrigatiewerken, bevordering van handel en
industrie; aanvankelijk alles op kleine schaal, en altijd onder leiding
van Nederlandse deskundigen. Het doel van deze politiek was op de
lange termijn een zelfstandig en onafhankelijk Indie dat Nederland niet
langer nodig zou hebben. Maar dat was een proces van tientallen, zo
11

Augusta de Wit aan het einde van haar leven (collectie Letterkundig Museum).
12

niet honderden jaren. Voorlopig stond de koloniale overheersing niet
ter discussie.'9
De Wit onderschreef deze politiek in alle opzichten. In dit verband
is het veelzeggend dat zij het eerste verhaal in De wake bij de brug, 'Een
Javaan', heeft opgedragen aan C.Th. van Deventer, een van de grondleggers van de ethische politiek. Een probleem is natuurlijk wel dat de
verwestersing van Indie waartoe deze politiek onvermijdelijk leidt, op
gespannen voet staat met de door haar zo gekoesterde ongerepte Oosterse samenleving. Het is een probleem waarvoor ze nooit een bevredigende oplossing heeft gevonden. In Natuur en menschen in Indie oordeelt
ze bijvoorbeeld heel positief over de humanitaire hulp die de Zending
in Sumatra aan de Bataks biedt: 'Een zendingshuis hier is een kliniek,
een apotheek, een consultatiekamer', maar voelt zij niets voor de verbreiding van het christendom onder de inheemse bevolking.2° Alles
wat schadelijk is voor de oorspronkelijke cultuur wil ze zoveel mogelijk
op afstand houden. Dat verklaart ook haar negatieve houding ten aanzien van de Chinezen die ze in haar werk steevast portretteert als woekeraars die de autochtone bevolking uitzuigen. Om dezelfde reden is ze
uiterst negatief over de Indo-europeanen, een bevolkingsgroep die ze
in haar antithetische Oost-West denken nergens kan plaatsen. Ook zij
vormen een bedreiging voor het idyllische Oosterse leven. Indo-europeanen spelen in haar werk altijd een negatieve rol, te beginnen bij de
rol van de Indo-europeaan in Orpheus in de dessa: 'De Indo', een collega
van Bake die verder niet bij name genoemd wordt, is de vertegenwoordiger van het kolonialisme in zijn meest verachtelijke en wrede gedaante.
Ook in haar laatste werk steekt het onopgeloste probleem van verwestersing en behoud van het eigene de kop op. In 'Liefde en geweld langs
den Barito' uit een Westerse oogarts zijn bewondering voor de cultuur
van de Dajaks: 'Bij hen [de Dajaks] echter zijn waarden ongerept gebleven die in de "beschaafde wereld" tot onherkenbaar wordens toe geschonden zijn. [...] Dajaks zijn dichters, muzikanten, kunstenaars, zooals
de natuur van den beginne aan heeft geweld dat de mensch zijn zou
[...]:21 Maar tegelijkertijd vraagt hij politiehulp om diezelfde Dajaks te
dwingen naar zijn operatietafel te komen. Veel Dajaks lopen rond met
hardnekkige ontstekingen aan hun ogen die zonder behandeling tot
gevolg hebben dat ze blind worden. De oogarts zou ze gemakkelijk
kunnen genezen, maar ze weigeren naar hem te komen en vertrouwen
alleen op hun eigen 'tovenaars'. Alleen dwang kan hier nog uitkomst
brengen.
Slot
'Liefde en geweld langs den Barito' verschijnt in 1939 in het boekenweekgeschenk. De Wit is als schrijfster dan al jaren op haar retour.
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Vanaf 1920 werden haar boeken steeds kritischer besproken, en ook
de publieke belangstelling nam zienderogen af. Haar ideeen vonden
geen weerklank meer, haar literaire stijl was verouderd. Het boekenweekgeschenk kon daar geen verandering in brengen. Het is het slechtste verhaal dat ze geschreven heeft: een aantal oude aantekeningen van
een refs op en langs de rivier de Barito in Borneo heeft ze op zo'n
rommelige manier achter elkaar geplakt, dat het een verhaal geworden
is zonder kop of staart. Het is een treurig afscheid van een schrijfster
van wie het meeste werk toen al in de vergetelheid was geraakt.
Augusta de Wit overleed in 1939 in Baarn, waar ze de laatste twee
jaar van haar leven heeft doorgebracht, wonend in een pension, oud
en ziekelijk. 22 Na haar overlijden zijn herdrukken van haar werk op de
vingers van een hand te tellen. Slechts een boek heeft zich lange tijd
aan deze neergang weten te onttrekken: Orpheus in de dessa. Dat werd
in 1983 voor de negentwintigste keer herdrukt. Uiteindelijk is Augusta
de Wit de schrijfster geworden van een boek; een boek dat gezien het
aantal herdrukken een klassieker genoemd mag worden in de Nederlandse letterkunde, of beter nog - de laatste herdruk dateert immers
van 1983 - een vergeten klassieker.
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Het Dagboekenproject
Egodocumenten als historische bron
MARISKA HEIJMANS -VAN BRUGGEN

Sinds 1996 wordt bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) te Amsterdam het Dagboekenproject uitgevoerd als onderdeel
van het door de Japanse regering gefinancierde 'Historical Research
Program on the relations between Japan and the Netherlands'. Het doel
van het Dagboekenproject is om een zo breed mogelijk publiek in Japan
te informeren over de lotgevallen van de Nederlanders tijdens de Pacific
oorlog. Zoals uit de naam van het project al blijkt, vormen tijdens de
oorlog bijgehouden dagboeken de basis om dit doel te bereiken.
Drie deelprojecten zijn in uitvoering of al afgerond. Een al afgerond
project is het ontwikkelen van een educatief programma. Het programma bestaat uit een Nederlandse en Japanse versie van een CDROM met de titel De oorlog in Indie. Zes verhalen. De CD-ROM vertelt de
levensverhalen van zes personen die tijdens de oorlog in NederlandsIndie verbleven: een Nederlands krijgsgevangene, een Nederlands
meisje dat door de Japanners werd geinterneerd, een Indo-europese
vrouw die buiten het kamp bleef, twee Japanse officieren en een Indonesische man die na de oorlog in de onafhankelijkheidsstrijd vocht. Bij
de Nederlandse CD-ROM horen een handleiding voor leraren en praktische opdrachten voor leerlingen voor het vak geschiedenis in de
tweede fase van havo en vwo.
Een tweede deelproject is de vertaling en publicatie in Japan van
Nederlandse boeken over de Pacific oorlog. Het wordt uitgevoerd in
samenwerking met het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds. Op dit moment worden twee boeken in het Japans vertaald:

Mannen van 10 jaar en ouder: de jongenskampen van Bangkong en Kedoengdjati,
1944-1945 van H.L. Zwitzer en De kracht van een lied. Overleven in een
vrouwenkamp van Helen Colijn.
Het derde deelproject beoogt de vertaling in het Japans van Nederlandse dagboekfragmenten. De Japanse eindproducten zullen in diverse
Japanse instellingen, zoals universiteiten, bibliotheken en vredesmusea
ter inzage komen voor het Japanse publiek. Bij het derde deelproject
wordt het meest intensief gebruikgemaakt van de uit ongeveer 250
17

Het omslag van het in 2001 verschenen eerste deel van de serie De Japanse
bezetting in dagboeken (ISBN 90-351-2230-5).
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exemplaren bestaande Indische dagboekencollectie van het MOD. Zo'n
tien tot twaalf manuscripten worden samengesteld rond een specifiek
onderwerp, meestal een bepaald interneringskamp, op basis van verschillende dagboeken die op dat onderwerp betrekking hebben. Elk
manuscript is ingedeeld in rubrieken, die de belangrijkste aspecten van
het kampleven vertegenwoordigen, zoals bijvoorbeeld de voedselvoorziening, de medische situatie, de behandeling door de Japanners, maar
ook de stemmingen die onder de Nederlanders leefden. Per rubriek
worden de fragmenten uit de verschillende dagboeken chronologisch
weergegeven, zodat de ontwikkeling in tijd zichtbaar is. Deze methode
combineert goede leesbaarheid en een chronologische opbouw, met als
meerwaarde dat ontwikkelingen op een bepaald terrein, bijvoorbeeld
de voedselsituatie, van verschillende delen gemakkelijk naast elkaar
kunnen worden gelegd.
Op dit moment zijn negen manuscripten in diverse stadia van bewerking. Hoewel het eerste doel van het project is de manuscripten in een
Japanse versie in Japan toegankelijk te maken, heeft inmiddels een
Nederlandse uitgever interesse getoond in het op de markt brengen
van een serie Nederlandse dagboekmanuscripten. In ieder geval zullen
vier delen verschijnen onder de titel De Japanse bezetting in dagboeken.
Het eerste deel heeft het vrouwenkamp Ambarawa 6 als onderwerp en
is in januari 2001 verschenen. Volgende delen zullen onder meer de
kampen langs de Burma-Siam spoorlijn en het leven buiten de kampen
behandelen.

Het dagboek als bron
Dagboeken maken naast memoires, autobiografieen, particuliere correspondenties en reisverhalen deel uit van een categorie geschriften die
van J. Presser het etiket 'egodocumenten' opgeplakt hebben gekregen.
Presser omschrijft de categorie als 'die documenten, waarin een ego
zich opzettelijk of onopzettelijk onthult - of verbergt'. 1 Hiermee benadrukt hij het uitgesproken persoonlijke karakter als bindende factor
binnen de egodocumenten.
Egodocumenten vormen een interessante bron voor historisch onderzoek. Zij bezitten het vermogen om een extra dimensie te geven aan
een historisch beeld, zoals dat door middel van andersoortig bronnenmateriaal is gereconstrueerd. Voor dagboeken geldt nog dat hierin de
gebeurtenissen spontaan en heet van de naald door de auteur zijn genoteerd, zonder kennis van de afloop. Toch is het gebruik van bepaalde
egodocumenten als historische bron zeker niet onomstreden. Met name
betreffende memoires en autobiografieen rijzen vragen over de mate
waarin een persoon gebeurtenissen uit het verleden op een later tijdstip
nog waarheidsgetrouw kan weergeven. Maar ook ten opzichte van het
19

gebruik van dagboeken is enige reserve geboden. Juist het feit dat de
dagboekauteur zo dicht bij de gebeurtenissen staat, kan ertoe leiden
dat hij grotere samenhangen niet kan overzien en dus vergissingen of
fouten kan begaan. Daarnaast kan het dagboek zeer bewust in dienst
worden gesteld van een bepaalde beeldvorming, met name wanneer
het met een schuin oog op eventuele publicatie is geschreven. Al deze
'nadelen' in aanmerking genomen, blijft het dagboek niettemin een
onvervangbaar document als men iets van de tijdgeest wil proeven die
op het moment dat het dagboek werd geschreven, heerste. Bovendien
is in een aantal gevallen het dagboek een onmisbare bron bij historisch
onderzoek, simpelweg omdat andersoortige bronnen over de desbetreffende gebeurtenissen of perioden vrijwel afwezig of ontoegankelijk
zijn. Dit geldt ook voor de periode van de Japanse bezetting van het
voormalig Nederlands-Indie. Japanse archieven zijn aan het einde van
de oorlog op grote schaal vernietigd, Indonesische bronnen zijn schaars
of moeilijk toegankelijk, en Nederlandse bronnen beperken zich hoofdzakelijk tot verklaringen en verslagen die na de oorlog zijn opgesteld.
Binnen het genre dagboeken kan onderscheid worden gemaakt tussen 'normale' en de zogenaamde 'crisisdagboeken'. In tijden van crisis
beginnen personen een dagboek die dat in 'normale' tijden niet zouden
hebben gedaan. De dagboeken geschreven door Nederlanders tijdens
de Japanse bezetting kunnen tot de laatste categorie gerekend worden.
Om welke redenen en door wie werden de dagboeken geschreven; wat
werd erin opgetekend en wat niet en waar werd dit door bepaald? 1k
richt mij voor de beantwoording van deze vragen in de eerste plaats
op dagboeken geschreven door geinterneerde burgers.

Dagboeken in bezet Nederlands-Indie
Op 8 december 1941 verklaarde de Nederlandse regering in ballingschap in Londen Japan de oorlog. Begin 1942 begon Japan de invasie
van Nederlands-Indie die op 8 maart van dat jaar eindigde met de
capitulatie van het KNIL. Japan wilde de westerse invloeden in de
door haar veroverde gebieden in Zuidoost-Azie zoveel mogelijk elimineren. In de loop van 1942 en 1943 ging de Japanse bezetter er in het
verlengde hiervan dan ook toe over de Europese gemeenschap in Indie
zo volledig mogelijk of te sluiten van de rest van de samenleving door
haar te interneren. In de Buitengewesten werd ook het Indo-europese
deel van de Europese gemeenschap achter prikkeldraad gezet, maar op
Java bleef een groot deel van hen buiten de kampen. Het was logistiek
eenvoudigweg niet mogelijk voor de Japanners om het grote aantal
Europeanen dat op Java woonde, allemaal op te sluiten. Daarom moesten alle Europeanen op Java zich laten registreren. Bij de registratie
werd de mate van Aziatische afstamming vastgelegd. Hoe groter het
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percentage Indonesisch bloed, des te kleiner de kans dat men werd
geinterneerd. Dit gold overigens niet voor de Indo-europese krijgsgevangenen, zij bleven ook op Java achter prikkeldraad.
Op diverse tijdstippen in de veelbewogen periode 1941-1945 besloten Nederlanders in Indie hun belevenissen in dagboekvorm op schrift
te stellen. Diverse drijfveren brachten hen hiertoe. In de eerste plaats
was er de behoefte om de opgedane uitzonderlijke ervaringen op te
tekenen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Meestal waren deze
'anderen' familieleden in Nederland of gezinsleden in Indie met wie
correspondentie niet meer mogelijk was. In verscheidene gevallen begint het dagboek juist op het tijdstip waarop het contact met 'de anderen'
onmogelijk is geworden, zoals in het geval van mevrouw J.C. BurgerDuyfjes, die op 21 mei 1942, zij is dan zelf nog niet geinterneerd, een
dagboek gericht aan haar krijgsgevangen man begint met de woorden:
'Liefste Wim. 't Is al zo lang geleden dat ik je een behoorlijke brief kon
schrijven en de laatste zijn telkens teruggekomen, zodat ik nauwelijks
meer weet welke je nu nog gekregen hebt en welke niet! Dus ga ik nu
maar een soort dagboek aan je schrijven, er is toch altijd nog een kans
dat je 't wel eens lezen zult.' 2 Om soortgelijke redenen begonnen vele
jongens vanaf den jaar een dagboek bij te houden op het moment dat
zij, in de periode na juli 1944, van hun moeders werden gescheiden
en naar jongenskampen werden overgebracht. Omdat in de kampen
vrijwel geen enkel contact met de wereld daarbuiten mogelijk was,
werd het dagboek het middel waarmee de auteur in een geestelijk
contact met die buitenwereld bleef staan. De behoefte om de ervaringen
aan het papier toe te vertrouwen ontstond voor velen tijdens de periode
van daadwerkelijke internering door de Japanners. Zij begonnen een
dagboek op de eerste dag van hun internering of kort daarna. Zo ook
de heer J.W. Giel, die op 13 augustus 1942 werd geinterneerd in het
Ursulinenklooster in Buitenzorg. Op 15 september 1942 schrijft hij als
eerste regels in zijn dagboek: 'reeds 32 dagen ben ik opgesloten door
de vriendelijke Jappen, pardon, ik bedoel ergens ondergebracht en
bewaakt en beschermd, opdat mij geen leed geschiedde en nu is het
idee bij mij opgekomen een dagboek bij te gaan houden over deze
beschermingstijd, want wie weet hoe lang wij nog beschermd zullen
worden.'3
Behalve in een behoefte om op te tekenen kon het kampdagboek ook
in andere behoeften voorzien. Door nare ervaringen van zich of te schrijven, kon de dagboekauteur deze ervaringen, in ieder geval voor een
deel, verwerken. Het dagboek functioneerde als uitlaatklep. Het feit
dat in de kampen mensen ondanks verzwakking door ondervoeding
of zware werkzaamheden de moeite namen om van tijd tot tijd toch in
hun dagboek te schrijven, laat de grote mentale waarde zien die het
document voor de schrijver had.
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Dagboek bijgehouden in een Van Dorp's Nederlandsch-Indische zakalmanak (ware
grootte 9,5 x 13 cm).
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Constanten en verschillen
Bij het lezen van de kampdagboeken vallen constanten in de inhoud
ervan op, maar ook een grote onderlinge diversiteit. In eerste instantie
wordt deze diversiteit veroorzaakt door onderlinge verschillen tussen
de auteurs zelf. Zaken als leeftijd, geloofsovertuiging, beroep, sociale
achtergrond, maar ook het karakter van de auteur zijn van invloed op
de inhoud van dagboeken. Als voorbeeld volgen hieronder twee dagboekfragmenten van verschillende auteurs die elk een zondag in het
mannenkamp Tjimahi 4, twee bataljonskazernes in Tjimahi op WestJava beschrijven. De heer G.D. Bosman is een overtuigd protestant,
voor hem heeft de zondag een speciale betekenis:
Vandaag is het zondag, altijd nog een andere dag dan een gewone werkdag, ook in het kamp voor mijn besef. Na [het]
opstaan en eten ga ik om kwart over 9 naar de kerk, waar
dominee Schuurman preekt. Er is een protestants en een rooms
katholiek kerkgebouw en die worden beide wel eens verwisseld voor elkander, wat in vredestijd nooit plaatsvindt [...].
Natuurlijk zijn er ook duizenden, die hun zondag op andere
wijze doorbrengen, voor wie het nooit zondag is.4
Een van hen is de heer A. Huizer. Hij is niet religieus en voor hem is
de zondag een dag als alle andere, behalve dan dat hij die dag meestal
vrij is van corvee. Hij beschrijft een zondag als volgt: 'zondag. Vandaag
de was gedaan en voorts het gebruikelijke geluier, gelanterfant en verveling.'5
Ook de functie die iemand binnen de kamporganisatie bekleedde
kan van invloed zijn op de inhoud van het dagboek. Het dagboek van
iemand met een belangrijke functie binnen de kampleiding zal er waarschijnlijk anders uitzien dan dat van een 'gewone' geinterneerde.
Wat betreft verschillen tussen dagboeken geschreven door mannen/
jongens, en die geschreven door vrouwen/meisjes, diversiteit op basis
van sekse dus, springt een onderscheid in visies op bepaalde onderwerpen in het oog. Het duidelijkste voorbeeld hiervan zijn de gedachten
die vrouwen en mannen hebben over hoe de situatie er na de Japanse
capitulatie uit zal zien. In de vrouwendagboeken die ik tot nu toe onder
ogen heb gehad, realiseren de meeste auteurs zich terdege dat zij berooid
uit het interneringskamp zullen komen en er hard gewerkt zal moeten
worden om weer een bestaan op to bouwen, maar zij gaan er verder
van uit dat de vooroorlogse situatie na de Japanse capitulatie vrijwel
ongewijzigd zal terugkeren. Zorgen om mogelijke wijzigingen in het
politieke bestel na de oorlog, zijn er niet. Zo komen voor mevrouw
N.J.H. Gmelig-Ekels, geinterneerd in Ambarawa 6 op Midden-Java,
uitingen van Indonesisch nationalisme na de capitulatie als een volledige verrassing:
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We mogen vandaag zelfs het kamp uit om zelf iets te kopen. 't
Is een ware sensatie, zo maar vrij op straat te lopen, net niet
echt [...]. Buiten het kamp zijn veel rood-wit vlaggen. Wat zijn
dat voor dingen? Heeft de Inlander nu ook al een eigen vlag?
Nooit gezien.6
Er waren echter vrouwen die wel degelijk doorhadden dat de oorlog
grote veranderingen teweeg had gebracht. Mevrouw A. Modoo schreef
al op 29 oktober 1942 het volgende in haar dagboek:
Kort na onze capitulatie kwam er onder de Indonesiers een
Indonesisch volkslied in zwang. Na enige tijd is dit echter door
de Nipp [onse] autoriteiten verboden en op de scholen leren de
Indonesiers nu in de eerste plaats het Nipp[onse] volkslied.
Dat is vanwege hun bevrijding, de ezels. Wat zullen die Jappen
in stilte die nationalisten uitlachen. Maar onze regering zal er
later nog moeilijkheden genoeg mee krijgen, doch dat willen
nog maar weinig mensen in mijn omgeving inzien.7
In algemene zin kunnen we echter zeggen dat mannen vaker hun gedachten over de naoorlogse samenleving optekenden dan vrouwen. Dit
had alles te maken met het feit dat de vooroorlogse maatschappij een
mannenmaatschappij was. Vrouwen stonden veel minder in het openbare leven. De hoge ambtenaren van het Binnenlands Bestuur, die na
de krijgsgevangenen als eerste burgers achter prikkeldraad waren gezet,
hielden zich in de kampen ook intensief bezig met het opstellen van
wederopbouwplannen voor na de oorlog. In het kamp Tjimahi 4 werden
geregeld lezingen gehouden over dit onderwerp. Na het bijwonen van
een dergelijke lezing schreef de heer Huizer:
Wij hebben onder invloed van de Amerikaans/Engelse politiek
ons Indie als een fraai gepoetste rijpe appel uit de schoot laten
rollen, het is bijna niet denkbaar dat wij een onveranderde en
gelijke appel terug zullen ontvangen.8
Dat niet iedereen de activiteiten van dergelijke 'intellectuelen' evenveel
waardeerde, blijkt uit de opmerking die de heer J. Scholte in januari
1943 in zijn dagboek maakt:
Aan 'Intellectuelen' ontbreekt 't hier ook niet, die 't zelfs zo ver
doordreven dat zij vast de huid van de beer verkochten, voordat
die geschoten [was] en alvast de komende (?) eventuele 'baantjes' met een groot gebaar verdelen en 'verkopen'.9
Het was overigens een vaak geuite klacht in de kampen dat de vooroorlogse sociale hierarchie in het kamp gehandhaafd bleef.
Behalve karakter, sekse en dergelijke zijn ook de omstandigheden
waaronder iemand leefde bepalend voor de inhoud van zijn of haar
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dagboek. Nu gold voor alle Europeanen in de Japanse interneringskampen dat zij waren opgesloten en vrijwel volledig afgezonderd leefden
van de buitenwereld. Bovendien was het in alle kampen verboden om
een dagboek bij to houden. Niettegenstaande deze gemene deler, verschilde de situatie per kamp. Het leven in een vrouwengemeenschap
zal er op een aantal punten anders uit hebben gezien dan dat in een
mannengemeenschap. De belangrijkste bepalende factor hiervan is
waarschijnlijk dat de vrouwen hun dochters en jonge zonen bij zich
hadden in het kamp, terwijl de oudere zonen slechts in een beperkt
aantal gevallen en meestal bij toeval in hetzelfde kamp als hun vader
terechtkwamen. Een kamp met jonge kinderen vergde bij voorbaat al
een andere organisatie dan een kamp van volwassenen. Verder valt bij
vergelijking van het mannenkamp Tjimahi 4 met het vrouwenkamp
Ambarawa 6 een verschil in mentaliteit op. Terwijl in Tjimahi 4 het
'ieder voor zich' hoge ogen scoorde, werd in Ambarawa 6 meer de
nadruk gelegd op het 'alles eerlijk delen'.
Naast diversiteit treffen we in de kampdagboeken een aantal 'constanten' aan, dat wil zeggen in alle dagboeken terugkerende onderwerpen.
Een aantal aspecten van het leven in een interneringskamp komt vrijwel
zonder uitzondering in de kampdagboeken ruimschoots aan de orde.
De belangrijkste hiervan is wel de honger. Eten, en dan vooral het
gebrek eraan, speelt een centrale rol in de dagboeken. Dit leidde er
zelfs toe dat niet alleen dagboeken, maar ook receptenboeken werden
bijgehouden in het kamp. De zestienjarige A.G.J. Te Velde (Atie) schrijft
in februari 1945 in kamp Ambarawa 6:
Moeder is fanatiek aan het recepten overschrijven van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 't Schijnt dat moeder daarmee
haar honger wat vergeet. Het eten is de laatste tijd ook weer
erg weinig. Die Asiapap voedt helemaal niet. En dan is 's middags het eten vaak zo laat tegenwoordig door dat natte hout.i°
Daarnaast staan de dagboeken vol met geruchten die in het kamp de
ronde doen over het verloop van de oorlog. Al vanaf het moment van
internering in 1942 gaan er geruchten over het op handen zijnde einde
van de oorlog. Waar ze vandaan komen is vrijwel nooit duidelijk. Het
kamp was zo goed als afgesloten van de buitenwereld. Pas vanaf mei
1944 verspreidden de Japanners sporadisch een krantje in de kampen
met 'officieel' oorlogsnieuws, The voice of Nippon genaamd. Blijkbaar
was er behoefte aan 'nieuws'. Hoewel herhaaldelijk in de dagboeken
wordt geschreven dat men niets meer gelooft van de berichten die
circuleren, toch bliezen ze onbewust de hoop op een spoedig einde van
de ellende nieuw leven in, getuige onder meer hetgeen Atie op 4 maart
1945 in haar dagboek noteert: 'Was het maar gauw afgelopen. Volgens
"men" had het vandaag moeten zijn maar aangezien er niets gebeurd
is, vestigen we onze hoop maar weer op 27 maart. Telkens een stapje
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verder." 1 Ook werd er, vooral in de vrouwenkampen, veel gedaan aan
spiritistische bijeenkomsten om nieuws over familie of de oorlog te
krijgen. Mevrouw M.C.C. Tjakkes-Grein doet aan tafeldansen en schrijft
hierover in haar dagboek:
Steeds krijgen we 't bericht dat Josje [haar man] ziek is en niet
met de anderen (die over 3 1/2 week terug zouden komen) mee
komt. Nu, dat wat niet prettig is, geloof je het liefst niet en
omgekeerd, dat wat wel prettig is [daar] hou je je aan vast.12
Nog een 'constante' in de kampdagboeken is het gebrek aan privacy.
De geInterneerden zaten opeengepakt in loodsen, huizen en barakken
en hadden vanaf 1944 gemiddeld zestig centimeter per persoon tot hun
beschikking, waar men at en sliep. Dit leverde geregeld irritaties op
en deed mevrouw J.C.G.M. Chabot-Kortmann in maart 1945 in het
vrouwenkamp Kampili op Zuid-Celebes verzuchten: 'Ilc wil eruit - 't
is nu genoeg geweest dit leven temidden van vrouwen - ik heb geen
enkele behoefte meer er nog een te willen leren kennen, ik wil alleen
zijn, mijn eigen gang kunnen gaan, tegen niemand vriendelijk behoeven
te zijn." 3

Beeldvorming in kampdagboeken
Bij het bestuderen van een kampdagboek, van wie dan ook, moet met
drie factoren rekening worden gehouden, die het algemene beeld dat
de dagboeken oproepen, beinvloed hebben. Wat in de eerste plaats uit
de dagboeken naar voren komt is de wanhoop, het uitzichtloze van de
situatie. Toch, wanneer je een dagboek in zijn totaliteit bestudeert, zul
je ontdekken dat tussen de regels door een ander, positiever beeld van
de interneringsperiode naar voren kan treden. Oorzaak hiervan is dat
dagboeken vaak twee verhalen vertellen. Aan de ene kart het relaas
van het gebeurde, de ellendige omstandigheden waaronder men leefde,
de strijd om te overleven. Tussen de regels door laat het dagboek echter
een tweede verhaal horen; een verhaal van hoop, hoop op een bevrijding
en een nieuw begin, hoe uitzichtloos de situatie ook mocht lijken. Dit
kan tot gevolg hebben dat het beeld dat een dagboek oproept, gunstiger
is dan de toestand in werkelijkheid was. Mogelijk ook van invloed
hierop was het feit dat het verboden was om een dagboek bij te houden.
Bij ontdekking ervan door de Japanners riskeerde de auteur een zware
straf. Uit angst voor ontdekking schreef men dan ook niet alles zomaar
lukraak op in het dagboek, er werd wel degelijk geselecteerd op bepaalde punten. De heer D.H. Meijer schrijft in kamp Tjimahi 4 op 27 juli
1944 bijvoorbeeld in zijn dagboek:
Wilde geruchten doen wederom de ronde: aanslag op Hitler,
dood van Hitler, capitulatie van Duitsland, Russisch Japanse
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oorlog, Todjo afgetreden, wat wil je nog meer! Wij weten dat
het gedeeltelijk waar is (hoe laat ik buiten beschouwing, je
weet nooit hoe dit nog onder verkeerde ogen kan komen).'4
Meijer doelt hier overigens niet alleen op Japanners, maar ook op
spionnen onder de geinterneerden zelf.
Een derde oorzaak van het 'positieve' beeld dat bij het lezen van een
kampdagboek naar voren kan komen, wordt door de schrijfster Elisabeth Keesing in haar boek Bri even aan Amsterdammers. Van Mokum tot
ROA verwoord. Zij was tijdens de Japanse bezetting geinterneerd in de
kampen Tjideng, Tangerang en Adek en hield in deze kampen een
dagboek bij. Zij schrijft:
1k moest zuinig zijn met de ruimte in het kleine boekje, het
waren maar geheugensteuntjes om later thuis meer to vertellen
en dat moesten vooral feiten zijn. Maar of en toe breekt er tussen
die feiten, de spot en de stoerheid iets anders door: 'Alles is
afschuwelijk' of 'een afschuwelijke reis in een gesloten trein'
en een keer: 'komen we hier levend uit...'. Die angst zat verborgen onder ieders dagelijkse krachtvertoon [...]. Vaker noteerde
ik het lachen om het rare leven dat we leidden.'
Wanneer zij haar dagboek herleest, verbaast zij zich hier zelf over,
temeer omdat zij zich veel van het door haar beschreven 'rare' leven
niet herinnert, maar het 'alles is afschuwelijk' en 'komen we hier levend
uit', is zij niet vergeten.i6
Sinds de late jaren tachtig is de interesse in de inhoud van kampdagboeken bij zowel ex-geinterneerden en hun familie als bij historici enorm
gegroeid - en terecht. Hoewel dagboeken een subjectieve weergave van
de werkelijkheid zijn en momentopnames geven van de gedachten van
de auteur, geven zij een goed en helder beeld van het leven zoals zich
dat tijdens de Japanse bezetting afspeelde.
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Tjideng en Si Rengo Rengo:
uiteenlopende ervaringen
JEROEN KEMPERMAN

In het kader van het Dagboekenproject heb ik de dagboeken bestudeerd
van mannen en vrouwen die in twee Japanse kampen geinterneerd
hebben gezeten: het vrouwenkamp Tjideng in Batavia en het mannenkamp Si Rengo Rengo in Noordoost-Sumatra. Toen ik aan het project
begon, ging ik ervan uit dat de kampervaringen van geinterneerde
Nederlanders een grote mate van uniformiteit vertoonden. Dit is, tot
op zekere hoogte, inderdaad het geval gebleken, maar het voert volgens
mij toch te ver om te spreken van een 'collectieve kampervaring'. Daarvoor zijn de verschillen toch ook weer te groot. Ik zal trachten dit te
illustreren aan de hand van een vergelijking tussen Tjideng en Si Rengo
Rengo. Ik wil een aantal punten aangeven die mij persoonlijk zijn
opgevallen bij het bestuderen van de dagboeken en het lezen van andere
egodocumenten over deze twee kampen.
Het meest voor de hand liggende verschil is natuurlijk: Tjideng was
een vrouwenkamp en Si Rengo Rengo een mannenkamp. Andere factoren die bepalend waren voor de ervaring van de geinterneerden waren:
de aard van de huisvesting, de kampdichtheid, het klimaat, de voedselvoorziening en natuurlijk de kampleiding.'

De Jigging van de kampen
Zoals gezegd: Tjideng lag in Batavia, het huidige Jakarta. In Batavia
begon de algemene internering van Europese vrouwen en kinderen in
oktober 1942. Als een van de interneringswijken voor de Nederlandse
vrouwen en kinderen werd Tjideng aangewezen, gelegen aan de westkant van de stad. Aan de hoofdwegen van de wijk lagen de grotere
gerieflijker woningen, in de buitenste straten de kleine eenvoudige
woningen, waarvan enkele zelfs nog van gevlochten bamboe waren
gemaakt. De wijk behoorde voor de oorlog zeker niet tot de betere
wijken van Batavia. Tijdens de laatste fase van de oorlog had het kamp
als westgrens een spoordijk, en het Tjideng-bandjirkanaal als oostelijke
en zuidelijke begrenzing. Ten noorden van het kamp lag een moeras29
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gebied. Vanuit Tjideng hadden de geinterneerden zicht op de spoorlijn
die liep van Tangerang naar Tandjoeng Priok, de haven van Batavia.
De vrouwen konden daarom vanuit het kamp diverse transporten van
krijgsgevangenen naar de haven waarnemen, hetgeen een grote bron
van nieuwsgierigheid en geruchten vormde.
Tjideng bestond als interneringskamp dus al sinds oktober 1942. Si
Rengo Rengo daarentegen werd pas in oktober 1944 als interneringskamp in gebruik genomen. Dit was het gevolg van het besluit van de
Japanners om de geinterneerden in een paar grote kampen in het binnenland van Sumatra to concentreren. Dus werden bijna alle burgergeinterneerde mannen van Noordoost-Sumatra, die voorheen in diverse
kleinere kampen zaten opgesloten, samen gebracht in het kamp Si
Rengo Rengo. Het kamp lag in het binnenland op ongeveer tien kilometer afstand van de dichtstbijzijnde plaats Rantau Prapat. Het lag zeer
geisoleerd in een verlaten streek in een moerassig dal aan de rivier de
Bila. De enige verbinding met de buitenwereld werd gevormd door
een prauwveer over de rivier. Vergeleken met de situatie in de kampen
waar de mannen en jongens tot dan toe hadden gezeten, betekende de
verhuizing naar Si Rengo Rengo in vrijwel alle opzichten een verslechtering.
In het begin, eind oktober 1944, was het aantal geinterneerden in Si
Rengo Rengo ongeveer 1.400. In december 1944 kwamen hier bijna
400 jongens van tien jaar en ouder bij, afkomstig uit de vrouwenkampen
van Noord- en Oost-Sumatra. Het aantal geinterneerden bereikte de
grootste omvang in mei 1945, namelijk bijna 2.000 personen.
Dit was echter nog een bescheiden aantal, vergeleken met het aantal
geinterneerden dat tegen het einde van de oorlog in Tjideng gevangen
zat, namelijk 10.000 personen. In de aanvangsperiode van Tjideng, eind
1942, woonden er nog 2.500 vrouwen en kinderen. Het leven in de
wijk was toen nog draaglijk, maar dit zou met het toenemen van het
aantal inwoners snel veranderen. Eind augustus 1943 werden alle geinterneerden van de eveneens in Batavia gelegen Kramatwijk naar Tjideng
overgebracht, zodat het inwonertal plotseling verdubbelde.
In 1944 en 1945 werden voortdurend nieuwe groepen geinterneerden
van elders op Java aangevoerd, maar er vertrokken ook groepen. De
schrijfster Lydia Chagoll, toen nog een kind, werd in augustus '43 van
Tjideng overgeplaatst naar een ander vrouwenkamp en kwam een jaar
later (in augustus '44) weer terug: 'Tjideng was veranderd', zo schrijft
zij in haar boek Zes jaren en zes maanden, 'Kleiner dan vroeger. Overbevolkt. [...] Een zwijnenstal, een geweldige keet, een onmetelijk, chaotisch pakhuis.'2 Tegen het einde van de oorlog was het inwonertal van
Tjideng, zoals eerder gezegd, opgelopen tot meer dan 10.000, terwijl
de oppervlakte van het kamp in de loop van de tijd steeds kleiner werd
gemaakt. Volgens de Japanse kampcommandant geschiedde deze verkleining omwille van de veiligheid van de geinterneerden, maar bij
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deze verklaring kunnen vraagtekens gezet worden, omdat de afname
van het aantal huizen ook als strafmaatregel werd toegepast.
Uiteindelijk was het in het overbevolkte kamp geen uitzondering dat
in de grotere huizen 100 of zelfs meer dan 150 personen woonden.
Iedereen had net genoeg plaats om te slapen. Deze overbevolking had
ernstige gevolgen voor de hygiene. Wc's waren er niet genoeg en raakten
door verstopping onbruikbaar; de beerputten liepen regelmatig over.
Huisvuil moest aanvankelijk op het Ogan-veld (in het uiterste noordwesten van Tjideng) worden verbrand, maar na het verbod op het
maken van vuur moest alles worden begraven, hetgeen onmogelijk
bleek. In Tjideng hing dan ook een vreselijke stank. Er wordt gezegd
dat na de capitulatie van Japan de stank van het kamp nog meer dan
een half jaar tot in de wijde omgeving was te ruiken.

De huisvesting
In Si Rengo Rengo zaten weliswaar minder mensen, maar dat betekende
niet dat ze ook meer ruimte hadden. De geinterneerden woonden niet
in huizen, maar werden ondergebracht in negen loodsen, 'hongs' genoemd, die ongeveer acht meter breed en veertig meter lang waren,
met een beneden- en een bovenverdieping. In elke loods werden ongeveer 220 mensen ondergebracht. De loodsen hadden wanden van gevlochten bamboe en een dak van palmbladeren. De vloer bestond uit
aarde. De loodsen waren zeer krakkemikkig en stonden al spoedig op
inzakken. Verlichting en meubilair waren er nauwelijks. Als het hard
regende lekte het in de loodsen, en daarbuiten veranderde het kamp
in een grote modderpoel waar voor de ouderen en zwakkeren nauwelijks doorheen te komen was.
Een waterleiding was er niet, het drinkwater kwam uit de rivier en
moest daarom eerst gekookt worden. In het kamp was geen badgelegenheid aanwezig. Baden diende in de rivier te gebeuren. De toegang tot
de rivier was met een hek afgesloten en ging slechts op bepaalde tijden
open. Wanneer de kampcommandant het kamp collectief wilde straffen
liet hij de doorgang naar de rivier afsluiten, zodat de geinterneerden
niet meer konden baden en de drinkwatervoorziening ernstig in het
gedrang kwam.
Wat onmiddellijk als overeenkomst tussen de twee kampen, Tjideng
en Si Rengo Rengo, opvalt, is de overbevolking, het als haringen in
een ton opeengepakt zitten, en het daarmee samenhangende feit dat de
sanitaire voorziening de nodige problemen opleverde. Toch vallen ook
de grote verschillen op. Tjideng was een stadswijk in de hoofdstad van
Nederlands-Indie, Si Rengo Rengo lag midden in het oerwoud van
Noord-Sumatra, ver van de dichtstbijzijnde grote stall. In Tjideng stonden 'normale' huizen - de een wat beter dan de ander - aan 'normale
straten', en de overgang van de vooroorlogse woonsituatie naar het
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interneringskamp was hierdoor wellicht minder groot. In Si Rengo
Rengo stonden krakkemikkige en lekkende loodsen op een zanderige
plek, een wereld van verschil met de vooroorlogse Europese stadswijken. Dit heeft het gevoel van verlies en verlatenheid van de mannen
en jongens in Si Rengo Rengo misschien groter gemaakt, dan indien
zij, zoals de vrouwen en kinderen van Tjideng, in de 'bewoonde wereld'
waren gebleven. Een ex-geinterneerde uit Si Rengo Rengo gaf zijn
boekje over het kamp dan ook de veelzeggende titel: '... maar het ergste

was de afzondering, het gevoel van verlatenheid en machteloosheid'.

De kampleiding
De factor die voor het welzijn van de geinterneerden evenwel van veel
groter belang was dan de locatie van het kamp en de huisvesting, was
de instelling en de mentaliteit van de Japanse kampcommandant. Daar
deze functionaris over de vrijwel onbeperkte en ongecontroleerde macht
beschikte om het leven van zijn gevangenen zo zuur mogelijk te maken,
dan wel hun Teed zo veel als hij kon te verzachten, was de persoonlijkheid van de kampcommandant letterlijk van levensbelang. In dit opzicht verschilden Tjideng en Si Rengo Rengo enorm van elkaar.
De eerste maanden van de internering in Si Rengo Rengo was de
Japanse kampcommandant een zekere Inoue, vanaf diens vertrek medio
december '44 tot aan het einde van de oorlog werd deze functie bekleed
door luitenant Ikegami Nobue. Ikegami trad over het algemeen correct
op, doch zijn ondergeschikten hadden minder scrupules. Dankzij zijn
medewerking slaagden de gevangenen erin wat extra voedsel in de
dichtstbijzijnde stad aan te kopen en naar het kamp te laten vervoeren.
Deze extra aanvulling op het karige rantsoen heeft ongetwijfeld veel
mensen in de laatste moeilijke maanden op de been gehouden. Na de
oorlog zou, zo gaat het verhaal, een aantal ex-geinterneerden een goed
woordje voor Ikegami hebben gedaan, om hem uit de gevangenis van
Medan te krijgen.
Tjideng stond tot april 1944 onder leiding van de zeer correct optredende Japanse burger Kondo. Volgens historica Win Rinzema, auteur
van het boek Dit was uw Tjideng, zou Kondo de werving van bordeelmeisjes in Tjideng hebben voorkomen, doordat hij Japanse militairen, die
voor dit doel naar het kamp waren gekomen, dronken voerde en ze
vervolgens de poort uit had gewerkt. Kondo werd om zijn humane
houding gerespecteerd. 3 Bij zijn vertrek als commandant hood hij de
geinterneerden een grammofoonplatenconcert van klassieke muziek
aan, hetgeen door de vrouwen zeer werd gewaardeerd.4
Na Kondo's vertrek veranderde het kampregime echter drastisch. Zijn
opvolger Sonei Kenichi oefende een waar schrikbewind uit. In haar
boek De hel van Tjideng beschrijft Elise van der Stouw-Lengkeek Sonei
als 'een ongewoon grote man voor Japanse begrippen en zeker niet de
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lelijkste om te zien'. 5 Sonei's gedrag werd echter gekenmerkt door
onvoorspelbare woedeaanvallen en redeloze wreedheid. Hij scheen aan
manische depressiviteit te hebben geleden, waarbij perioden van overspannenheid en melancholie elkaar afwisselen. Bovendien leek Sonei
last te hebben van 'maanziekte', een soort zenuwaandoening die in
haar aanvallen afhankelijk schijnt te zijn van de verschillende fasen
van de maan, en die zich uit door toevallen, slaapwandelen, hallucinaties en aanvallen van waanzin. Deze aandoeningen verklaren wellicht
voor een gedeelte de ongecontroleerde aard van zijn woedeaanvallen.
Een krijgsgevangene in het kamp 10e Bataljon te Batavia heeft Sonei
zien en horen huilen naar de maan, waarna hij het kamp instormde om
de ongelukkigen die hij tegenkwam ongenadig of te ranselen. 6 Tijdens
een periode van maanziekte verviel hij sneller in een driftbui dan
anders, maar zijn gewelddadig gedrag beperkte zich niet tot de perioden
van voile maan. Sonei's kwalen verklaren daarom niet al zijn wreedheden. Zijn wandaden bestonden niet uitsluitend uit de onvoorspelbare
driftbuien van een ontoerekeningsvatbare man, maar hadden soms ook
het karakter van doelbewuste en weloverwogen afstraffingen.
De situatie in Tjideng en Si Rengo Rengo kort en schematisch samengevat: in Si Rengo Rengo was de kampcommandant een redelijk man,
maar een aantal van zijn ondergeschikten sloeg erop los. In Tjideng
was de eerste kampcommandant, Kondo, eveneens een humaan man
en waren de omstandigheden in het kamp aanvankelijk nog draaglijk,
maar zodra zijn opvolger Sonei het kamp betrad, verslechterde de situatie van de geinterneerde vrouwen op dramatische wijze.
Gezien zijn uitzonderlijk wangedrag zal het niet verwonderen dat
Sonei prominent figureert in de dagboeken van de Tjideng-vrouwen
en meisjes. In de meeste dagboeken, zoals in die van de mannen en
jongens van Si Rengo Rengo, blijven de Japanners echter relatief op
de achtergrond. Dit lijkt misschien vreemd, maar is het wellicht wat
minder als we bedenken dat de geinterneerden hoofdzakelijk onder
elkaar leefden. De Japanse kampstaf bestond meestal uit slechts enkele
personen, die de geinterneerden lang niet iedere dag te zien kregen.
Het lijkt erop alsof zowel de Nederlanders als het handjevol aanwezige
Japanners elkaar doorgaans het liefst meden.
De meeste dagboek- en memoires-schrijvers spreken doorgaans over
het anonieme 'de Jap', waarmee ze zowel individuen, de kampstaf, de
Japanse bezettingsmacht, alsook het gehele Japanse yolk aanduiden.
Individuele Japanse of Koreaanse bewakers krijgen in de dagboeken
doorgaans nauwelijks een eigen persoonlijkheid aangemeten: het blijven voornamelijk naamloze onderdrukkers. In de weinige gevailen
waarin individuele bewakers toch uit de coulissen treden en hun naamloosheid verliezen, Levert dit een verrassend genuanceerd beeld op.
Zo was er in Tjideng de Koreaanse bewaker Noda, die het regime
van commandant Sonei nog enigszins trachtte te verzachten. Bij Sonei's
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vertrek in juni 1945 liet hij zich ontvallen dat de scheidende commandant 'boesoek betoel' [werkelijk verdorven] was. Een jonge vrouw die
in Tjideng was geinterneerd schreef op 22 augustus '45 in haar dagboek
onverbloemd positief over deze Koreaan:
'perang betoel, betoel habis' [de oorlog is echt, echt afgelopen]
zegt Noda, de man wiens naam ik in mijn dagboek wil schrijven,
omdat hij zo echt 'n goed mens is geweest voor ons, echt 'n
vaderlijke vriend met 'n warm begrijpend hart voor onze moeilijkheden en ellende. Hij is zo blij dat hij naar zijn vaderland
teruggaat!
In Si Rengo Rengo beyond zich een Japanse bewaker met de bijnaam
'Sammie Puntbuik'. Een ex-geinterneerde frater schreef na de oorlog
over hem:
Het was eigenlijk toch wel 'n goeie knul, die veel ophad met
onze jongens. [...] Sammie deelde sigaretten uit. Sammie vertelde ook het nieuws, maar hij liep de zaak wel 'n eindje vooruit.
Buitengewone eerbied had hij voor de Amerikanen. Ik geloof
dat Sammie de enige Jap was die het goed met ons meende.7
Deze voorbeelden zijn wellicht uitzonderingen, maar ze herinneren ons
eraan dat niet alle 'Jappen' naamloze, emotieloze en meedogenloze
'meppers' waren, maar individuen van vlees en bloed.

Individuele verschillen
Dan kom ik nu aan het laatste punt dat ik aan de orde zou willen
stellen: het feit dat ook voor verschillende individuen in hetzelfde kamp
de omstandigheden aanzienlijk konden verschillen, zodat niet iedereen
het kamp op exact dezelfde wijze heeft ervaren.
Moeders en vaders die hun jonge kinderen in het kamp bij zich
hadden, leefden vaak in constante vrees voor het welzijn van hun kroost.
Zij dienden hun kinderen vaak alleen en in uiterst moeilijke omstandigheden letterlijk en figuurlijk op te voeden. Dit legde een zware last op
de schouders van de ouder en betekende ongetwijfeld een extra zware
psychische belasting. Daar kwam nog de onzekerheid over het lot van
de partner bij. Ongehuwden en kinderlozen hadden deze zorgen niet.
Hoewel: moeders beweerden ook wel dat het juist de aanwezigheid
van de kinderen was die hun de moed gaf om verder te gaan.
Een ander punt. In Si Rengo Rengo, en ik vermoed ook wel in andere
kampen, bestond een gepriviligeerd groepje geinterneerden, namelijk
zij die in de keuken werkten. Hoewel deze keukenmensen langdurig
en zwaar werk dienden te verrichten, hadden zij het voordeel vrijwel
dagelijks met het voedsel in contact te komen. Dit bond natuurlijk
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Ziekenbarak in Si Rengo Rengo.
36

genoeg gelegenheid om of en toe lets achterover te drukken, om zichzelf
of vrienden er in moeilijke tijden doorheen te kunnen helpen. Een klein
beetje extra voedsel kon het verschil tussen leven en dood betekenen.
Om die reden hadden de gelukkigen die een baantje in de keuken
wisten te bemachtigen, of de bijna net zo gelukkigen die een goede
vriend of vriendin in de keuken hadden werken, waarschijnlijk de
beste overlevingskansen in het kamp. Een baantje in de keuken kreeg
men doorgaans alleen als men over de juiste connecties beschikte. Mensen met 'goede connecties', mensen die deel uitmaakten van een goed
werkende 'kongsi', of mensen met een uitgebreid netwerk van vrienden
en bekenden, hadden ongetwijfeld betere overlevingskansen dan 'Finzelganger'. Behalve als deze 'Einzelganger' op een of andere manier
over veel geld beschikten, zodat ze van niemand afhankelijk waren.
Sommige geluksvogels beschikten over een apparaat dat, of een vaardigheid die in het kamp uiterst zeldzaam en dus uiterst waardevol was.
Een voorbeeld van zo'n geluksvogel was de in Si Rengo Rengo de
geinterneerde K. Deze heer behoorde in het kamp tot de zogenaamde
'haves', die, in tegenstelling tot de 'have nots', nog over de nodige
voedselvoorraden, geldmiddelen en handige connecties beschikten.
Hier kwam nog het onverwachte bezit van een vleesmolen bij die, de
afwezigheid van vlees ten spijt, toch een zeer nuttige functie bleek te
kunnen vervullen. Als voedsel werd namelijk mais verstrekt, die nogal
hard en taai was. In een poging de mais wat eetbaarder te maken, lieten
veel kampgenoten van K. het in diens vleesmolen malen, tegen vergoeding van een lepel mais. Op deze wijze wist K. een flinke hoeveelheid
gedroogde mais te verzamelen en hadden hij en zijn jonge zoon, die
ook in het kamp zat, genoeg te eten. K. besefte dat dit heel wat scheve
ogen gaf, maar troostte zich met de gedachte 'beter benijd dan beklaagd'.
De vele ongelukkigen, die van hun armzalige beetje mais ook nog een
lepel moesten afgeven om het wat eetbaarder te maken, dachten daar
waarschijnlijk heel anders over.
Tenslotte nog een voorbeeld van een enigszins wonderlijk verschijnsel:
'Niet alleen wat men waarneemt, maar ook hoe men de gebeurtenissen
waarneemt, verschilt per persoon.'8
In de Tjideng-dagboeken ben ik daarvan een treffend voorbeeld tegengekomen. Sonei vermoedde dat er nog veel particulier geld in het
kamp aanwezig was. Dit vermoeden kwam wellicht voort uit het felt
dat op een aantal overledenen aanzienlijke bedragen waren aangetroffen. Hij beval de inlevering van het achtergehouden geld. Mevrouw
H., moeder van twee kleine kinderen, schreef op 28 maart 1945 in haar
dagboek:
Tijdens de avondkoempoel [avondappel] wild geschreeuw van
Sonei: 'Geld moet er komen ... geld ... geld ... geld ...!'
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Een jongedame, die ook in Tjideng zat, schreef de volgende dag over
dezelfde gebeurtenis het volgende:
Gisteravond heeft Sonei een redevoering tegen ons gehouden
over het geld [...] en hij was erg vriendelijk en vroeg 't beleefd.
We moesten toch begrijpen dat 't geld in de kas ging voor het
hele kamp en dat we dan meer eten zouden krijgen.9
Hoe moeten we dit verklaren? 'Liegt t misschien een van beide dagboekschrijfsters? Dit lijkt me geen kwestie van 'de waarheid spreken' of
'Regent . Deze fragmenten bevestigen dat dagboeken een subjectieve
bron vormen. Ze vertellen niet zozeer de werkelijkheid zoals die eigenlijk was, maar meer de werkelijkheid zoals die ervaren werd.1°

Jeroen Kemperman, historicus, studeerde of aan de Universiteit Utrecht. Huidige functie: projectmedewerker van het Dagboekenproject van het NIOD.
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9 Tijdens de pauze na afloop van onze lezingen, opperde een dame dat deze
notitie ironisch diende to worden opgevat. In die tijd was het gebruik van
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ben ik toch niet helemaal overtuigd.
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Leven in een vrouwenkamp
De dagboekaantekeningen van J.H. Hooykaasvan Leeuwen Boomkamp
RICHARD N. VOORNEMAN

Goddank, we zitten achter prikkeldraad. Het leven in 'de vrijheid' was langzamerhand niet meer uit te houden. Als ik terugkijk op dit jaar ben ik dankbaar dat het doorleefd is. Wat de
toekomst moge brengen aan moeilijkheden en verdriet, dit jaar
van schaamte en vernedering ligt achter ons. Schaamte voor de
naderende Jappen, schaamte over ons eigen leger, ons gebrek
aan organisatie en gebrek aan durf. Schaamte over onszelf.'
Met deze zinnen opende Jacoba Hendrika Hooykaas-van Leeuwen
Boomkamp (1901-1965) haar dagboek in het burgerinterneringskamp
Banjoebiroe XI op oudejaarsdag 1942. Gedurende de daaropvolgende
drie jaar maakte zij vrijwel wekelijks aantekeningen in haar dagboek.
Daardoor biedt het een goed inzicht in de lotgevallen van de schrijfster
en haar kinderen. Het volledige manuscript telt 508 pagina's en eindigt
op 7 oktober 1945. Veel van de dagboeknotities van de auteur zijn in
briefvorm opgesteld en gericht aan haar echtgenoot Christiaan Hooykaas.

Geboren in Holland
Jacoba Hendrika werd geboren in 1901 in Zwartewaal op het ZuidHollandse eiland Voorne-Putten, waar haar vader, Willem Diederik van
Leeuwen Boomkamp, predikant was. 2 Het gezin bestond uit zes kinderen, onder wie haar later bekend geworden broer, de violist Carel van
Leeuwen Boomkamp (1906-1999), en haar jongere zuster Christiana
Maria Catharina van Leeuwen Boomkamp (roepnaam Tineke), die in
1909 te Lochem werd geboren. Eind 1942 werd Jacoba Hendrika samen
met haar zus Tineke geinterneerd in Banjoebiroe XI. Tineke speelt dan
ook een belangrijke rol in het kampdagboek.
In juli 1929 trouwde Jacoba Hendrika met de Leidse taalkundige
Christiaan Hooykaas (1902-1979), die kort daarvoor gepromoveerd was
op een onderwerp uit de oude Javaanse literatuur. 3 Kort na de voltrek41

king van het huwelijk vertrok het echtpaar naar Nederlands-India.
Omdat Jacoba Hendrika zich vanaf haar huwelijk consequent Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp noemde, zal zij hier steeds als mevrouw
Hooykaas aangeduid worden.
Het echtpaar Hooykaas woonde lange tijd Singaradja op de noordkust
van Bali, waar hij als taalambtenaar voor Bali en Lombok werkte bij
het bureau voor Balinese taal en cultuur Kirtya Lieferinck-van der Tuuk.
Tevens was hij leraar aan de Algemene Middelbare School van Djokjakarta. Vermoedelijk heeft het echtpaar de jaren voorafgaand aan de
Japanse bezetting afwisselend in Djokja en op Bali gewoond. Zo staat
dr. Christiaan Hooykaas in de Regeringsalmanak van 1940 zowel vermeld
als leraar van de AMS te Djokja als als adviseur van het Kirtya Lieferinck
van der Tuuk op Bali.

De vooroorlogse tijd
Hoewel mevrouw Hooykaas voor zover bekend voor de oorlog niet
buiten de deur heeft gewerkt, was zij wel intellectueel actief. Zo was
zij onder meer als redactiesecretaris betrokken bij de totstandkoming
van het eerste Indische Vrouwen Jaarboek in 1936.4 In dit jaarboek leverde
mevrouw Hooykaas zelf twee interessante bijdragen over inheemse
kinderliteratuur en over het leven van een Javaans meisje.5
In 1941 verscheen haar eerste kinderboek, De grote vondst van Juul en
Peter, bij de Uniebibliotheek te Batavia. Tussen 1939 en 1941 woonde
het gezin Hooykaas als Europeanen tussen de Balinezen in het bergdorpje Gitgit. Samen met haar man leerde zij Balisch van een zekere
Ketoet Moedara, die vrijwel iedere avond langs kwam om het echtpaar
in te wijden in de geheimen van de Balische taal. Vermoedelijk heeft
mevrouw Hooykaas in deze periode ook haar belangstelling voor yolksverhalen en sprookjes van Bali ontwikkeld. Later zou zij in Europa een
bloemlezing van Balische sprookjes publiceren. In 1949 promoveerde
zij aan de Universiteit van Indonesia te Djakarta met het proefschrift

De Goddelijke Bast op Bali.6

Vrouwenkamp op Java
In 1946 verscheen bij uitgeverij Kolff & Co te Batavia en Amsterdam
het boekje Vrouwenkamp op Java. Het boekje telt 61 pagina's. Mevrouw
Hooykaas baseerde Vrouwenkamp op Java volledig op haar eigen dagboekaantekeningen. Gelukkig zijn de oorspronkelijke kampnotities bewaard gebleven doordat zij haar manuscript in december 1946 schonk
aan de toenmalige Indische Afdeling van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, het huidige NIOD te Amsterdam.
De authentieke dagboekaantekeningen zijn niet alleen uitvoeriger
dan Vrouwenkamp op Java, maar ook genuanceerder en interessanter. De
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lezer krijgt een buitengewoon indringend beeld van het dagelijks leven
in een Japans burgerinterneringskamp. Hij kijkt als het ware over haar
schouder mee en ziet door haar ogen de geleidelijke verslechteringen
in het kamp. Mevrouw Hooykaas blijkt niet alleen een boeiend en
ervaren schrijfster, die in haar dagboek eerlijk, direct en ongepolijst
schreef, maar zij beschikte ook over een groot relativeringsvermogen.

Het Japans interneringsbeleid
Er bestaan verschillende verklaringen voor het Japanse interneringsbeleid. Volgens de historicus Dora van Velden was de voornaamste
reden van het interneren van westerlingen om voorgoed een einde te
maken aan iedere vorm van westerse invloed in Azie. De Japanners
verdedigden hun interneringspolitiek door er op te wijzen dat de geallieerden al in 1941 zelf ook daartoe over waren overgegaan. Ook
stelden zij dat zij gedwongen waren de Europeanen te interneren om
hen te beschermen tegen de Indonesische bevolking. Vandaar dat de
Japanners de kampen en de afgeschermde stadswijken 'beschermde'
wijken (Indonesisch 'tempat-tempat perlindoengan') noemden.7
Al direct na de capitulatie van het KNIL, op 8 maart 1942, probeerde
de Japanse bezetter greep te krijgen op de samenleving. Zo gingen de
Japanners ertoe over het dagelijks leven te 'japaniseren'. De gebruikelijke Java-tijd werd vervangen door de Tokio-tijd, wat betekende dat
de klok anderhalf uur vooruit moest worden gezet. Verder werd de
Japanse jaartelling ingevoerd (het jaar 1942 werd Showa 2602). Een
derde maatregel was dat christelijke feestdagen niet meer mochten worden gevierd en dat er een verbod kwam op het spreken van Nederlands
in het openbaar.
Stapsgewijs werd de Europese bevolking zoveel mogelijk buiten de
maatschappij geplaatst. Daarbij maakten de Japanse autoriteiten een
onderscheid tussen Europeanen en Indo-europeanen. De Europeanen
werden geleidelijk allemaal geinterneerd in kampen, maar het leeuwendeel van de Indo-europese bevolking op Java werd niet geinterneerd. Dit verschil in behandeling kwam voort uit de Japanse veronderstelling dat de Indo-europeaan zich meer Aziaat voelde en daarom een
mogelijke bondgenoot kon zijn van Japan. Dat bleek een grote misrekening van de Japanners. Uiteindelijk was slechts een kleine minderheid
van de Indo-europeanen bereid met de Japanners samen te werken.

Dagboeken als informatiebron
Het waardevolle van de Indische kampdagboeken is dat zij de lezer
van nu in staat stellen om zich een beeld te vormen van de wijze waarop
men het kamp indertijd heeft ervaren. In veel gevallen zijn de kampdagboeken ook de enige primaire bron over het kampleven. Wie bijvoor43

beeld onderzoek wil doen naar het leven in het burgerinterneringskamp
Banjoebiroe XI is vrijwel uitsluitend op kampdagboeken aangewezen
bij gebrek aan andere documenten.
Natuurlijk brengt het gebruik van egodocumenten als historische
bron altijd een zekere mate van subjectiviteit met zich mee. De gebeurtenissen worden beschreven vanuit een enkele persoon. Wie evenwel
over meerdere dagboeken over eenzelfde gebeurtenis en tijd kan beschikken, krijgt de mogelijkheid een compositiebeeld met gemeenschappelijke kenmerken te vormen.

Beeldende beschrijvingen
Mevrouw Hooykaas geeft in haar notities beeldende beschrijvingen
van haar dagelijks leven in het kamp. Ze vertelt over haar zes kinderen,
haar zus Tineke en over de manier waarop zij en haar mede-geinterneerden probeerden iets van een geestelijk en intellectueel leven in stand
te houden. Bijvoorbeeld door het geven van onderwijs en het houden
van voordrachten, maar ook door kerkelijke samenkomsten te organiseren. Tot in de allerlaatste maanden van 1945, wanneer het kampleven
buitengewoon zwaar wordt, blijft mevrouw Hooykaas een uiterst beheerste, zakelijke verteller, die eigenlijk nooit in enige klaagzang of
zelfmedelijden vervalt. Desalniettemin schrijft zij steeds zo persoonlijk
dat de lezer het gevoel krijgt haar zelf gekend te hebben.

Zwarte en groene inkt
Het oorspronkelijke dagboek is geschreven in zwarte Oost-Indische
inkt. Na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 voegde mevrouw
Hooykaas daar met groene inkt nog enige notities aan toe. Wie het
dagboek leest, kan daardoor direct zien wat 'heet van de naald' werd
opgetekend en wat er later aan toegevoegd is. Zo wist mevrouw Hooykaas gedurende de bezetting al dat er in het kamp een illegale radio
was, waardoor men redelijk op de hoogte bleef van het verloop van de
Amerikaanse en Britse strijd in Zuid-Oost-Azie tegen Japan, maar daarover schreef zij pas na de Japanse capitulatie. Eerder schrijven over
dergelijke zaken was natuurlijk te gevaarlijk. Het bijhouden van dagboeken was sowieso verboden. Mevrouw Hooykaas was zich daarvan
sterk bewust. Zij schreef op 18 maart 1945 na een strafappel gevolgd
door huiszoeking, in haar dagboek:
Ik was nerveus over dit dagboek, dat ik tussen de kinderboeken
had gezet en gecamoufleerd met kindertekeningen en kleurprenten overal tussen de bladen. De wetenschap dat in Bandoeng twee dagboekschrijfsters door de Kempe [tai] zijn meegenomen en niet terug gekeerd en dat een ervan dood heet te zijn
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en dat in Malang lets dergelijks is gebeurd, maakte me wel
onrustig. (p. 353)
Aarzelend besluit zij die dag haar dagboek met de vraag:
Zou 't me lukken dit dagboek te behouden? Ik ben er erg aan
gehecht en al ben ik bij een huiszoeking doodsbenauwd, ik
kan er toch geen afstand van doen. (p. 354)
In de beeldvorming over de Japanse kampen ligt het accent meestal
op de laatste maanden van de oorlog, toen alle kampen in Oost-Azie
waren verworden tot plaatsen van honger, armoede en ellende. Maar
ook de tijd die daaraan voorafging, was vaak erg moeilijk. Hoe moeilijk
het kampleven al in 1943 en 1944 kon zijn, blijkt onder meer uit het
dagboek van mevrouw Hooykaas.

Leven in een afgekeurde kazerne
Vanaf 27 december 1942 verbleef mevrouw Hooykaas met haar zes
kinderen en haar zus Tineke in het burgerinterneringskamp Banjoebiroe XI. Het kamp was gevestigd in een nude kazerne, vlakbij het gehucht
Banjoebiroe op Midden-Java. Banjoebiroe betekent 'blauw water', vermoedelijk vernoemd naar het nabijgelegen meer dat grensde aan een
groot moerasgebied, de Rawah Pening. Het vroegere kazernecomplex
bestond uit drie grote gebouwen waar een aantal loodsen tussenin
stonden. Het complex was tot 1925 in gebruik geweest door het Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL), maar daarna afgekeurd wegens
achterstallig onderhoud. Pas vanaf mei 1940 nam het NederlandsIndisch gouvernement het kazernecomplex opnieuw in gebruik. Zo
deed het enige tijd dienst als interneringskamp voor NSB'ers en Duitsers
na de Duitse inval in het moederland in mei 1940. Vanaf december
1942 besloten de Japanse autoriteiten op Java in eerste instantie 380
mensen gevangen te zetten in Banjoebiroe. Dit aantal steeg tot bijna
2.400 personen bij de capitulatie, bijna zes keer zoveel mensen als in
het begin!
Op de eerste bladzijden van haar dagboek lijkt de auteur op een
bepaalde manier opgelucht dat ze geinterneerd is. Ze merkt op oudejaarsdag 1942 op dat zij ronduit 'blij' is, vooral omdat het leven als
verpauperde Europeaan buiten het kamp erg moeilijk was geworden.
Aanvankelijk beschouwt mevrouw Hooykaas haar gevangenschap dan
ook niet uitsluitend als een nadeel:
Hierbinnen zijn we onder ons, Hollandse vrouwen en wat de
vijand ons ook moge aandoen, er zijn geen toeschouwers, die
met leedvermaak of medelijden de vernedering nog bitterder
maken. Ik ben ook blij geinterneerd te zijn omdat we nu allen
45

te eten krijgen. Hier is alles eenvoudig: je houdt je pannetje
maar bij in de keuken! (p. 6)
Wie een dergelijke passage leest, moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn
met het trekken van conclusies. Want het gaat hier slechts om een
momentopname. Zo blijkt mevrouw Hooykaas na negen maanden heel
anders te denken over de aanvankelijke 'voordelen' van de internering.
Al spoedig bleek dat er bepaald geen sprake was van een gegarandeerde
voedselvoorziening en het ontbreken van toeschouwers woog niet meer
op tegen de vernederingen.
Een dagboek levert meer beschrijvingen op dan verklaringen. De betekenis van dagboeken zit juist in het feit dat de schrijver nog niet weet
hoe het verder gaat. Wie achteraf over een gebeurtenis schrijft, doet dat
immers altijd op een heel andere manier.
In de eerste maand in Banjoebiroe vertelt mevrouw Hooykaas dat zij
nog erg moet wennen aan het vele huishoudelijke werk, zoals water
halen, koken, dweilen en wassen. Vrij laconiek schrijft zij: 'Wij, verwende tropendames, hebben heel wat te leren' (p. 10). Tegelijkertijd
relativeert zij de waarde van materiele welstand: 'Ik heb [nu] de proef
op de som dat we heus jouw mooie salaris, onze grote auto, onze bediendenboel en zelfs ons gezellige huis niet nodig hebben om gelukkig te
leven' (p. 9). Zij beschrijft het interneringskamp als volgt:
De afgedankte kazerne, waarin wij wonen, ligt aan een doodlopende weg bij de Rawah Pening [...]. Tegenover ons staat een
grote Javanengevangenis waarin bij onze komst een paar duizend gestraften zaten. Troepen van die 'strappans' hebben ons
bij onze aankomst helpen sjouwen en kwamen eerst dagelijks
op 't erf om koeliedienst te doen. Ze waren vreselijk hongerig
en 't was verboden, ze te eten te geven. Dat deden we natuurlijk
toch. Soms werd er een afgeranseld omdat hij voedsel had aangenomen of uit de vuilnisbakken gehaald. (p. 39)
Begin februari 1943 groeit de kampbevolking met ruim honderd mensen. Vanaf dat moment wordt er een strikte scheiding aangebracht
tussen mannen en vrouwen: de mannen en oudere zoons worden van
hun echtgenotes of moeders gescheiden en gehuisvest in een afzonderlijk mannenblok. 'Een groot verdriet voor oudere echtparen, waarvan
de vrouw naar het vrouwenblok verwezen wordt', noteert mevrouw
Hooykaas (p. 15).
Zij is zich er terdege van bewust dat er een groot verschil bestaat
tussen de eerste groep Djokjase geinterneerden en de tweede groep uit
Salatiga en omgeving. Omdat de mensen uit Salatiga onaangekondigd
worden geinterneerd, beschikken zij over veel minder goederen dan
de Djokja'ers. Zo blijft de eerste groep van Djokjase geinterneerden in
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Banjoebiroe lange tijd betrekkelijk welvarend in vergelijking met de
latere kampbewoners. Mevrouw Hooykaas:
Wij, eerstelingen, hebben nog allerlei huisraad mogen meebrengen en ook de mensen die op zalen slapen, hebben zich
daar kleine kamertjes afgeschoten en ingericht. Op de galerijen
zitten ze in nette middagjurken te bridgen of thee te drinken.
Je ziet aardige schemerlampen en zelfs Perzische kleedjes.
(p. 16)
Ook beschikte zij met haar kinderen over een gezinskamer. De familie
was daarmee relatief bevoorrecht in vergelijking met alleenstaande
geinterneerden. Alleenstaanden kwamen al direct op een zaal terecht,
zonder veel privacy. Aanvankelijk is mevrouw Hooykaas - zo blijkt uit
een notitie van begin februari 1943 - nog betrekkelijk optimistisch over
hoe in het kamp een menswaardige samenleving kan ontstaan:
We hebben een leraar Wiskunde en een voor Nederlands. Tineke gaf zich op om Frans en Engels te geven. Iedere morgen
is er tussen 9 en 11 school [...]. We hebben een FrObelschool,
een Lagere School, een zangkoor voor dames en voor meisjes,
een kinderbibliotheek, gymnastiekles, Engelse cursus, handwerkles en eens per week een dansi-dansi voor de jeugd. (p. 1718)
Maar al binnen twee weken verbiedt de Japanse kampleiding het onderwijs. Zus Tineke en een aantal Franciscanesser nonnen blijven evenwel nog lange tijd clandestien les geven aan de kinderen. Behalve door
onderwijsactiviteiten proberen de kampbewoners op andere manieren
afleiding te vinden. Zo voert zus Tineke samen met pastoor Van Hooff,
een Jezuiet, het toneelstuk Marieken van Nimwegen op. Verder geeft mevrouw Hooykaas zelf lezingen over haar reizen naar Griekenland en
over de Griekse mythologie. Ook vertelt ze Balische kindersprookjes
aan de jeugd in het kamp. Op 3 oktober 1943 noteert mevrouw Hooykaas in haar dagboek: 'We voeren een ware campagne tegen de saaiheid
van het kampleven, die de mensen deprimeert en tot ruzie maken
brengt' (p. 67).

Steeds meer in afzondering
In de loop van maart 1943 werd er een schutting van gedek rondom
het kamp geplaatst, waardoor men nog sterker het gevoel had opgesloten te zijn. Ook het postverkeer werd nog meer ingeperkt. Zo mocht
men nog maar eens per week een gecensureerde brief (te schrijven in
het Maleis) versturen. Verder mochten vrijwel geen van de Javaanse
gevangenen uit de naastgelegen gevangenis nog hand- en spandiensten
verrichten voor de geInterneerde vrouwen. Tot die tijd hielden zij bij47
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voorbeeld het erf rondom de barakken onkruidvrij, maar vanaf maart
1943 moesten de bewoners dat zelf doen.
Het vertrek van de Indonesische werkkrachten hing samen met het
Japanse gebod dat Europeanen geen hulp mochten ontvangen van Indonesiers. Toch stond de Japanse kampleiding nog enige tijd toe dat er
vier Indonesiers in de keuken hielpen bij het tillen van zware potten
en kookketels. Vanaf juli 1943 mocht ook dat niet meer en werd het
zware keukenwerk overgenomen door een kookploeg van oude mannen. De ploeg werd geleid door iemand die 25 jaar eerder kok was
geweest. Een vaste ploeg van vrouwen verrichtte voorbereidende werkzaamheden zoals het schoonmaken van voedsel.

Mata moesoeh
Eind mei 1943 mocht mevrouw Hooykaas samen met drie andere zieken
naar een Indonesische tandarts in het nabijgelegen Salatiga, aangezien
er geen tandarts in het kamp was. Zij maakten hun refs onder begeleiding van een Javaanse agent. Ze reisden met een openbare bus, maar
mochten onderweg met niemand spreken. Verbijsterd noteerde mevrouw Hooykaas na afloop in haar dagboek:
In de autobus hangt een plaatje van twee grote blauwe ogen.
Daaronder staat: 'mata moesoeh', de ogen van de vijand. Het is
net de kleur van mijn ogen en als ik rondkijk, lijkt 't me, dat
ik in de blik van de mensen lees: ogen van de vijand. (p. 26)
Mevrouw Hooykaas verbaast zich er verder over dat de Indonesiers
gewoon doorleefden: 'Dat kun je je in gevangenschap niet voorstellen,
dat alles gewoon doorgaat, de koopvrouwtjes langs de kant van de
weg, de mensen in de voile autobus, de toko's van Salatiga.'
Na 1943 werd een bezoek aan een arts buiten het kamp niet meer
toegestaan. Door dit totale isolement hadden de meeste Nederlandse
geinterneerden totaal geen idee van wat er buiten de kampen gebeurde.
De meerderheid werd na de Japanse capitulatie dan ook volslagen
verrast door de Indonesische revolutie.

Het voedseltekort
Vanaf begin september 1943 werd het voedsel in het kamp steeds
eenzijdiger en van slechtere kwaliteit: 'Eerst kregen we drie keer per
dag rijst en 's morgens pap. Nu eten we als ontbijt blubber en 's avonds
ook vaak. Blubber is tapiocapap, zoiets als stijfsel. Heel eetbaar, als er
veel goela djawa [Javaanse suiker] doorheen is, maar aan die voorwaarde wordt zelden voldaan' (p. 51). Het is opmerkelijk dat mevrouw
Hooykaas vanaf april 1944 veel schrijft over de teruggang van de voedselvoorziening. Haar handschrift verslechtert in dezelfde periode. In
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mei 1944 werd nog 300 gram gekookte rijst per persoon per dag verstrekt, maar in februari 1945 was dat nog slechts 90 gram. Om het
rijsttekort to compenseren, werd er het zogenaamde Asiameel naar het
kamp gebracht. Het meel was van zeer slechte kwaliteit en zat vaak vol
maden.
Vanaf oktober 1943 schrijft mevrouw Hooykaas - wat voor haar uitzonderlijk is - ruim anderhalve maand niet in haar dagboek. In haar
aantekeningen van 7 december 1943 verklaart ze waarom:
Ik voelde me niet goed en ieder zei, dat ik zo vermagerde.
Trouwens, alle vrouwen boven de veertig worden erg mager.
Hetzij door het vetarme eten of door het enerverende leven, zo
dicht op elkaar en de ongewone lichamelijke arbeid. (p. 76a)
Ook blijkt uit haar notities van 7 december dat een paar weken eerder
de eerste verplichte kampappels zijn ingevoerd. Vanaf 14 november
1943 moesten alle bewoners van Banjoebiroe XI aantreden op het plein
voor de wacht. Hierover schrijft zij:
Dan moeten we bloksgewijs aantreden en beurtelings een buiging maken voor een verwaten Javaantje met een kaalgeknipt
hoofd, een 'kepala Nippon'. Mijn omgeving lacht me uit omdat
ik de buiging zo correct mogelijk uitvoer (45 graden) en de vent
er zo woedend [mogelijk] bij aankijk. (p. 83)

1944, het tweede interneringsjaar
In 1944 vond een algemene verslechtering van de levensomstandigheden in Banjoebiroe plaats. De Japanners zetten niet alleen steeds
meer mensen gevangen in de verwaarloosde kazerne, maar gingen de
geinterneerden ook steeds hardvochtiger behandelen. Dit hing nauw
samen met de aanpassing van het beleid van de Japanse bezetter ten
aanzien van de Europese geinterneerden.
Op 1 januari 1944 trad er een ingrijpende verandering op in de bewaking van het kamp Banjoebiroe XI. Tot op dat moment werd het kamp
overwegend bewaakt door nog onder Nederlands bestuur opgeleide
Indonesische politieagenten, maar geleidelijk werd de bewaking aangevuld door leden van Indonesische militaire hulpkorpsen als de heiho.
Ze hadden een Japanse opleiding gehad en stonden minder welwillend
tegenover de Nederlandse geinterneerden. Het nieuwe bewakingskorps
stond onder bevel van een oudere Indonesier, die wegens zijn brede
onderkaak door de geinterneerden Mussolini werd genoemd. Hij had
een fanatieke jonge assistent, die de naam Foxterrier toebedeeld kreeg.
Een van de leuzen van de Indonesische wachtcommandant Mussolini
was 'kalau makan, moesti kerdja': als je eet, moet je er voor werken.
Onder deze leus werden zelfs peuters en hoogbejaarden gedwongen
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om onkruid van het kampterrein te verwijderen. Dingen die met de
komst van Mussolini werden verboden, waren het houden van bijeenkomsten en de contacten tussen mannelijke en vrouwelijke kampbewoners. Wie zich niet aan de geboden zou houden, zo dreigde deze nieuwe
commandant, zou geslagen worden, desnoods 'setengah mati', half
dood.

Onder militair bestuur
Niet alleen de Nederlands opgeleide politieagenten werden vervangen
door Japanse militaire hulpkorpsen, maar vanaf maart 1944 werden
ook de Japanse burgers die toezicht hielden vervangen door Japanse
militairen. De burgergeinterneerden werden vanaf dat moment behandeld als krijgsgevangenen.
Dit had ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven. Er mocht niet
meer afzonderlijk worden gekookt, maar uitsluitend in de centrale
kampkeuken. Ook werd er een zeer strikte scheiding tussen mannenen vrouwenkampen ingevoerd. Daarom werden in september 1944 alle
jongens van twaalf jaar en ouder en mannen van boven de zestig jaar
afgevoerd naar Ambarawa 8. In januari 1945 werd de leeftijdsgrens
zelfs vervroegd tot jongens van boven de tien jaar.
Met de invoering van het militair bestuur werd er tweemaal per dag
appel gehouden op het centrale plein van het kamp. Ook werden de
corvees verzwaard en moest er 's nachts wacht worden gelopen. Toch
bleef mevrouw Hooykaas zich in haar dagboek ook in 1944 genuanceerd
uiten over goed en kwaad. Zo verhaalde zij uitvoerig over een zekere
Soegianto, een negentienjarige Javaanse heiho, die voordat hij heiho
werd in Nederlandse dienst was geweest. Soegianto werd al gauw
dikke vrienden met de kinderen van de familie Hooykaas, die hij regelmatig stiekem snoepjes en fruit bracht. Dergelijke contacten tussen een
Indonesier en Europeanen waren natuurlijk streng verboden: `Zelfs
Keesje begrijpt heel goed, dat hij zijn grote bruine vriend Soegianto
niet mag kennen als hij hem in kamp ontmoet' (p. 106), aldus mevrouw
Hooykaas. Soegianto kwam in het begin ook wel eens 's nachts langs,
maar dat verboden de zussen Van Leeuwen Boomkamp hem al snel:
"t was te gevaarlijk en compromittant ook.' Hij zocht troost bij Tineke
als hij door de Nip geranseld was: 'Zulke ruwe mensen konden niet
lang regeren. Ze waren te kasar', meende hij. Ook was hij bang de
oorlog in te worden gestuurd. 'Natuurlijk plaagde ik Tineke met haar
Romeo. Soegianto hield haar hardnekkig voor mijn oudste dochter en
twintig jaar.' Als Soegianto na enige tijd inderdaad wordt opgeroepen,
komt hij 's avonds snikkend naar zus Tineke. Die geeft hem een Spitfirespeldje en borduurt zijn naam op een zakdoek, die ze hem later langs
slinkse weg weet te geven (p. 127-130).
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De verplichte nachtwacht
Na de invoering van het militair bestuur moest er 's nachts wacht worden gelopen, de fushimban. Per blok moesten twee vrouwen en meisjes
vanaf zestien jaar en ouder bij toerbeurt een uur wacht lopen vanaf tien
uur 's avonds tot zeven uur 's morgens.
De nachtwachters waren herkenbaar aan de witte sjerp, die zij droegen. Men moest erop toezien dat er 's avonds geen licht meer brandde
en ervoor zorgen dat er geen dieven het kamp binnendrongen. Velen
ervoeren de nachtwacht vooral als pesterij en naarmate de honger ernstiger werd, bleek de nachtwacht een ware plaag. Want de verzwakte
vrouwen en meisjes die nachtwacht hadden, mochten tijdens dit corvee
niet gaan zitten en werden volledig uit hun slaapritme gehaald.

Overbevolking
Een ander gevolg van het militair bestuur was de concentratie van de
burgergeinterneerden op Java, vooral op West- en Midden-Java. Dit
leidde tot een verviervoudiging van het inwonertal van Banjoebiroe XI
tussen juni 1944 en mei 1945. Door het ruimtegebrek was men gedwongen om het grootste deel van de dag op de brits in overvolle, lawaaierige
zalen door te brengen.
Vrijwel niemand beschikte na juni 1944 nog over eigen meubilair;
wel gebruikten sommigen hun koffer als zitplaats en was aan het begin
van iedere zaal een gemeenschappelijke kastruimte. Eind maart 1944
raakte ook de familie Hooykaas hun relatieve privacy kwijt en kwam
met anderen op een zaal te liggen.
Alles wat eigen is, moet de zalen uit: kasten en bedden en
kinderledikanten. Geen eigen 'tent' meer. Daar stond of hing
't portret van de man en nog enkele, armzalige herinneringen.
[...] Als ik nu voorlees, komt er een heel troepje kinderen meeluisteren. (p. 117, 124).
Alleen de Nederlandse kampleiding beschikte toen nog over lets betere
huisvesting dan de gelnterneerden. De leden van het kampbestuur
sliepen met elkaar in een eigen kamer, die was voorzien van elektrisch
licht. Deze beperkte voordelen wogen echter niet op tegen de nadelen.
Als lid van de kampleiding was men verantwoordelijk voor een goed
verloop van de interne organisatie van het kamp en moest men er voor
zorgen dat iedereen zich aan de Japanse regels hield.
Door de toename van het aantal mensen in het kamp en de geleidelijke
uithongering, werd het alledaagse leven steeds eentoniger en saaier.
Op 23 oktober 1944 noteerde mevrouw Hooykaas:
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Door de corvees zijn bijna alle lessen, die de kinderen van
anderen hebben, vervallen. 't Aantal leesboeken is zeer beperkt
en 't handwerkmateriaal slinkt; de spelletjes hebben we nu al
uit en ten treuren gespeeld. [... ] Alle kleine dingen kosten
belachelijk veel tijd. Als je naar de WC moet, ga je eerst een
blikje met water vullen: wachten bij de kraan; dan weer wachten bij de wc. Zo is alles moeizaam en omslachtig. (p. 240)
Ook het watertekort in het kamp werd steeds nijpender.
Er wordt verteld dat, toen een [lid van de] kampleiding klaagde,
't antwoord was: eerst is 't water voor de sawah's, dan voor de
desa en wat er dan nog over blijft, is voor de tempat babi (de
varkensstallen). Voor een emmer water sta je een poos in de rij
en krijgt dan nog maar een traag straaltje. Douches lopen niet
meer, je baadt je met een pan of emmertje. (p. 247)
Om dat probleem op te lossen, wend in november een zogeheten kraanwacht ingesteld. De waterschaarste werd veroorzaakt door de sterk
gegroeide kampbevolking en werd verergerd door de droge tijd. Door
de kraanwacht in te stellen, een voorbeeld van het grote zelforganiserend vermogen van de vrouwen, werden ruzies om water tegengegaan.
Mevrouw Hooykaas:
Je zet je pan zelf in de rij emmers, teilen en pannen en die
wordt na een paar uur gevuld. Een kraanwacht zorgt, dat de
emmers eerlijk opschuiven en de gevulde opzij worden gezet.
Soms duurt 't een halve dag eer je emmer aan de beurt is. De
langste rij, die ik telde, was 65 stuks! (p. 258)

De Tjihapitters
Eind november 1944 werd het kamp nog meer overbevolkt door de
komst van 800 vrouwen, kinderen en wat oudere heren uit het Bandoengse Tjihapitkamp op West-Java.
Ze kwamen in de nanacht aan, dood- en doodmoe met gezwollen benen [...] en verhalen over de vuile boel in de trein. Dysenteriepatienten en gebrek aan water. Ze schrokken van onze
armoede, 't watergebrek en ruimtetekort. Ze hebben bacillaire
dysenterie bij zich, wat in gegeven omstandigheden een reeel
gevaar betekent. (p. 263)
Deze laatste grote groep geInterneerden was heterogeen van samenstelling; het waren niet alleen totoks, maar er zaten ook Indo-europeanen
en zelfs Indonesische vrouwen tussen:
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Wonderlijk is dat een groot deel van de Bandoengers bestaat
uit donkere Indo's, zelfs geheel Inlandse vrouwen met sarong
en kabaai en Maleis sprekend. Dit schijnen vrouwen van militairen te zijn, die in 't begin gezinsinternering geprefereerd
hebben boven 't alleen buiten 't prikkeldraad blijven. (p. 264)
Ook daarna kwamen er nog nieuwe mensen bij, maar de beschrijvingen
van deze latere groepen zijn summier. In de laatste week voorafgaand
aan de Japanse capitulatie schreef mevrouw Hooykaas in haar dagboek:
We lazen 'The importance of Living' van Lin Yutang. 8 Hij betoogt
dat we moeten genieten van de kleine dingen, die het leven
ons geeft. Dat een Europeaan dat vaak niet kan, die is onrustig
en veeleisend en vaak minder sereen en gelukkig dan een Chinese koelie [...]. Nu ben ik straatarm [...], altijd hongerig, we
hebben ondervoedingsverschijnselen en weten niet, wat ons te
wachten staat - en toch is het leven zoet, bijna iedere dag. [...]
Ik tob weinig of niet en neem 't leven zoals 't komt en ben
tevreden ondanks alles. Is dat niet heerlijk? Ik heb geen behoefte meer aan lezen, m'n gedachten te verzetten. Voor 't eerst
van m'n leven ken ik 't dolce far niente, kan ik op m'n brits
liggen, tevreden dat m'n lichaam rust en dat ik door 't raam
een groene boomkruin zie boven een rood dak. Dan luister ik
naar 't geroes van de zaal, dat net als in een pasarloods is, zie
beelden van m'n vroeger leven - en proef 'la douceur de la vie',
de zoetheid van het bestaan. Dwaas? Zou mijn levenskunst en
die van de Chinese koelie niet te maken hebben met ondervoeding? (p. 480-482)
Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan. Twee dagen later riepen Soekarno en Mohammed Hatta te Batavia de Indonesische onafhankelijkheid uit. Op vrijdag 24 augustus 1945 werd de Japanse capitulatie
officieel in het kamp bekend gemaakt. Aarzelend en geemotioneerd
zongen velen het Wilhelmus. Al snel verbeterde de voedselsituatie,
maar ook werd duidelijk dat van terugkeer naar de vooroorlogse
verhoudingen geen sprake zou zijn.
Op 7 oktober 1945 maakt mevrouw Hooykaas de laatste notities in
haar dagboek. Ze is dolblij eindelijk te hebben vernomen dat haar man
nog in leven is:
Je naam staat op de Thailandlijst. Wat een spanning. 't Was
avond en de vrouwen dromden voor 't kantoor om de lijsten
te zien en te weten: leven of dood. 't leek wel een mijnramp,
die groep dringende vrouwen in 't donker, de lichte ramen van
't kantoor, de uitroepen. Tineke en ik klampten ons aan elkaar
vast. Je leeft! Dit dagboek heeft geen zin meer. Ik ga je zelf
schrijven! (p. 507-508)
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1 RIOD, Indische Collectie, dagboek 88, J.H. Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, p. 2.
2 Nederland's Patriciaat 42 (1956).
3 Tantri, de Middel-Javaanse Pancatantrabewerking. Leiden 1929.
4 Indisch Vrouwen Jaarboek, samengesteld door M.A.E. van Lith-van Schreven
en J.H. Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp. Jogjakarta 1936.
5 'Inheemse kinderlectuur', Indisch Vrouwen Jaarboek, p. 189-194 en 'Uit het
leven van een Javaans meisje', idem, p. 281-290.
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1949.
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Wereldoorlog. 4e dr. Franeker 1985, p. 43-46.
8 De Chinese schrijver Lin Yutang (1895-1976) publiceerde in 1938 to Londen
The importance of living. De Nederlandse editie verscheen onder de titel Levenswijsheid met een glimlach. Den Haag 1940.

Richard Voorneman, historicus. Studeerde in 1989 of aan de Universiteit van
Amsterdam op een onderzoek naar de z.g. Spijtoptanten. In 1995 publiceerde
hij Banjoebiroe XI, een vrouwenkamp op Java. Als tekstredacteur betrokken bij het
Dagboekenproject van het NIOD. Huidige functie: voorlichter-tekstschrijver
van de gemeente Haarlem.
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Uitnodiging
Op zaterdag 23 juni 2001 viert het KITLV zijn 150-jarig bestaan,
onder meer met een 'Open dag Indonesia' (zie de bij dit nummer
gevoegde folder).
De Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde levert daaraan
een bijdrage in de vorm van een vijftal causerieen (15 a 20 minuten
elk), waarin respectievelijk de jaren 1851 (oprichting KITLV),
1901, 1951, 2001 en 2051 centraal komen te staan.
Het programma:
14.00 uur: Opening
14.05 uur: Olf Praamstra: '1851'
14.25 uur: Reggie Baay: '1901'
14.45 uur: Bert Paasman: '1951'
15.05 uur: Pauze
15.20 uur: Gerard Termorshuizen: '2001'
15.40 uur: Peter van Zonneveld: '2051'
16.00 uur: Sluiting
Plaats: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Centraal Faciliteitengebouw), Witte Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg ter
hoogte van de Doelensteeg). Zaal: 028.
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

De Indische Navorscher
Wie kan mij helpen aan informatie over Madelon Szekely-Lulofs over wie ik
een biografie hoop te schrijven? Hebt u haar gekend, of kent u iemand die haar
ontmoet heeft? Weet u iets van haar kinderen en kleinkinderen? 1k zou heel
blij zijn als iemand me kan helpen enkele van de vele openstaande vragen over
haar leven te beantwoorden.
Jeannette Moerman-Schravesande, A. Noordewier-Reddingiuslaan 225, 3066
HD Rotterdam. E-mail: moerman225@hetnet.nl
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Redactioneel

Onlangs overleed Frits van den Bosch. Met een in memoriam van de
hand van Joop van den Berg openen we daarom dit nummer van Indische
Letteren en eren we deze schrijver van een klein, maar prachtig (Indisch)
oeuvre.
Eind vorig jaar verscheen de biografie Geheim Indie. Het leven en werk
van Maria Dermofit (1888-1962), geschreven door Kester Freriks. De verschijning van deze biografie zorgde onder meer voor enkele interessante
reacties. In deze aflevering van ons tijdschrift besteden we aan deze
reacties volop aandacht. Zo verhaalt Kester Freriks in zijn bijdrage over
enkele brieven die hij naar aanleiding van het verschijnen van zijn
biografie ontving en over het belang van de (aanvullende) informatie
die zij bevatten. Annelies Dirkse-Balhan deed onderzoek naar de bronnen die Maria Dermatt gebruikte voor De juwelen haarkam en doet
daarvan verslag. Eva Andriani en Olf Praamstra vonden de geboorteakte
van Maria Ingerman en werpen met hun bijdrage meer licht op haar
mysterieuze afkomst. En Barney Agerbeek ten slotte vond en kocht
onlangs een curieuze brief van Maria Dermal aan Rob Nieuwenhuys.
Voorafgegaan door een korte inleiding, treft u in dit nummer de tekst
aan van de brief en Nieuwenhuys' recensie waaraan in de brief wordt
gerefereerd.
Tot slot willen we nog uw aandacht vestigen op de eerstvolgende lezingenmiddag op vrijdag 14 september 2001. Deze middag zal geheel
gewijd zijn aan Indische schrijfsters. Elders in dit nummer vindt u de
uitnodiging.
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Ik breng de ring terug die u behoort
In memoriam Frits van den Bosch (1922-2001)
JO OP VAN DEN BERG

Vorig najaar vroeg Frits van den Bosch mij of ik op mijn antiquarische
zoektochten eens wilde uitkijken naar Krokodillenstad van Hein Buitenweg, een verzameling foto's van de havenstad Soerabaia, voor hem de
stad van zijn jeugd. 'Koop het dan maar meteen', zei hij, 'want ik wil
het dolgraag hebben.' 'Mawr dat boekje is toch een beetje een fotografisch rommeltje', wierp ik hem tegen. Frits antwoordde niet en lachte
wat verholen achter zijn brillenglazen. Ik zag hem denken: 'Wat jij een
rommeltje noemt is zo aan mij besteed!', en plotseling dacht ik hem te
begrijpen. Immers, het boekje in kwestie is een allegaartje van mislukte
familiekiekjes, goedkope prentbriefkaarten en wat je noemt snapshots,
maar het beeld van Soerabaia bruist van leven, van dat weliswaar
oppervlakkige, maar altijd roerige leven van de kolonie.
Juist dat aspect fascineerde hem zo, begreep ik later. Hij was niet
voor niets een groot liefhebber en kenner van krontjong en stamboel, die
zo verketterde vormen van Indisch volksvermaak. In Indische Letteren
van maart 1994 valt onder de thel 'Kosmopolitisch spektakel' te lezen
wat hij allemaal verscholen zag liggen onder dat vaak banale spektakel.
Onlangs vond ik het boekje van Buitenweg, maar hij zal het niet
meer inkijken, want medio mei overleed Frits na een lang ziekbed. Ik
had mij bij voorbaat al zo verheugd op zijn snedige commentaar uit de
losse pols bij de verzameling foto's van die blanke, bruine en halfbruine
mensen in hun witgekalkte huizen.
Aan dat specifieke aspect van het Indische leven leek hij verkleefd.
Hij was in mijn ogen een van de weinige volbloed Nederlanders die
in hun jeugd met volle overgave hebben genoten van de tropische
omgeving. Hij moet eraan verslaafd zijn geweest, denk ik, en rondgekeken hebben alsof zijn leven er vanaf hing, zo 's middags slenterend
langs de kalikant en rondkijkend in de gangs van de boengs.
Later, in Nederland teruggekeerd, wilde hij alles wat hij toen heeft
'gezien' in verhalen gestalte geven, zonder een woord te liegen. Vandaar
dat hij zo weinig heeft gepubliceerd. Aan zijn bekendste verhaal 'Het
regenhuis', waar Rob Nieuwenhuys in De Spiegel maar liefst een hele
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pagina aan wijdt, heeft hij jaren geschreven om heel secuur die gevoelens op to roepen die het weerzien met het oude huis teweegbrachten.
Frits had een zwak voor die Indonesiers die zich destijds op een of
andere manier toch verbonden voelden met de koloniale heersende
klasse. In de bundel In een plooi van de tijd schetst hij onder de noemer
'Nostalgie' drie wondermooie portretjes van die groep, die op een zeker
moment door de geschiedenis is ingehaald. Door zijn keuzes maakt
Frits van den Bosch, die eens schreef: 'Holland kan ik negeren, Indonesia niet', aanspraak op een bijzondere plaats binnen de Indische letteren.
Zijn verhalenbundels (drie verschenen en een postuum nog op komst)
zie ik een beetje als een geschenk aan Ibu Indonesia (om wat terug to
doen), net als in een door hem vaak geciteerd kwatrijntje uit een stamboelvoorstelling:
Hier is de ring die u behoort
ik vond hem, breng hem, breng hem u hier.
(Inilah tjintjin engkau jang punja
Sudah kupungut, bawa kemari.)
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Maria Dermoat-Ingerman op negentienjarige leeftijd.
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Maria Dermofit als meester in
de rechten
Over 'Geheim Indie. Het leven van Maria Dermofit
1888-1962'
KESTER FRERIKS

1
De biografie - althans de biografie over een schrijver - is nooit af, ook
al heeft de biograaf het levensverhaal voltooid en uitgegeven. Op de
dag van publicatie is de biografie gemeengoed geworden, behoort het
de lezers toe. Het werk leeft voort, het leven na de dood op miraculeuze
wijze ook. De biografie is bij uitstek een genre dat zich afspeelt op de
grens van het voltooide en onvoltooide.
De Nederlands-Indische schrijfster Maria DermotIt, voor wie tegenstellingen nooit op dramatische wijze onverzoenlijk zijn, zou ingestemd
hebben met de paradox van het 'onvoltooid voltooide'. Het stemt dan
ook troostrijk. Het is, in de woorden van Maria Dermoilt, 'het een-enhet-ander'.
Kort geleden, ongeveer een maand na verschijning van mijn biografie
Geheim Indie. Het leven van Maria Dermofit 1888-1962, mocht ik me verheugen in enkele lezersbrieven die ik beslist graag tijdens het werken aan
het boek had willen ontvangen.
Maar de briefschrijvers in kwestie konden natuurlijk niet weten, of
wisten kennelijk niet, dat ik al lien jaar onderzoek deed naar het leven
van Maria Dermal. Hoewel, ik zou denken: zoiets gonst in het rond.
Bovendien schreef ik in 1988, ter herdenking van haar honderdste
geboortedag, voor het Cultureel Supplement al een artikel over haar
werk; het heette 'Tussen de Lawoe en Wilis in'.
In 1993 volgde een bijdrage voor het Biografie Bulletin, getiteld 'De
ogen van Maria DermoUr. In die merkwaardig diepe, glansloze ogen
met pupillen die lijken te zweven boven een liggende halve maan van
oogwit was, en is, vond ik, van alles te zien. Wat ik er allemaal in las,
kwam uiteindelijk, zij het via spannende omwegen, terecht in de biografie die niet voor niets het predikaat 'geheim' draagt.
In al die tijd noemde ik het werken aan de levensgeschiedenis van
deze schrijfster 'een kwestie van avontuur en visie'. Avontuur, omdat
ik in de loop van de jaren dat ik als een schaduw dwars door de tijd

61

heen het leven van mijn heldin volgde, werd uitgedaagd juist dat tijdsverschil te overbruggen. Ik moest het onmogelijke mogelijk maken. Ik
moest, bijvoorbeeld, het vooroorlogse Indie, dat ik niet heb gekend,
evoceren om Maria DermotIt, met haar meisjesnaam Marietje Ingerman,
een achtergrond te geven. Daartoe ging ik niet alleen op excursie in
diverse archieven, las honderden boeken die ertoe deden, ook bezocht
ik mensen die haar hebben gekend, die het 'oude Indie' hebben gekend.
Bovendien reisde ik in 1995 zes weken lang kriskras over Java en
Ambon teneinde alle plaatsen te vinden die van betekenis waren in
het leven van Maria Dermoilt-Ingerman.
En als ik schrijf 'van betekenis voor het leven' dan bedoel ik impliciet
'van betekenis voor het werk'. Ik heb leven en werk aldoor op elkaar
betrokken, in elkaars samenhang beschouwd. Ook dat is een avontuur,
een gevaarlijk avontuur mag ik wel zeggen.
En dan: visie. Visie is ordening. Zonder visie valt iemands levensverhaal uit elkaar als een slecht gebonden boek. Ik zocht perspectief, koers,
ankerpunten. Ik moest, als een romancier, weten wat ik wilde vertellen,
het waarom ervan en waarheen het vertelde moest leiden. Om daarachter te komen bestaat er een goede methode, namelijk het zelfgesprek.
Op momenten van vertwijfeling, en die heb ik zeker gekend, ging ik
met mezelf een dialoog aan, waarin ik antwoord zocht op onontkoombare en klemmende vragen: 'Waarom schrijf ik dit boek, en voor wie?
Wat wil ermee zeggen? Welk beeld komt emit te voorschijn van Maria
DermoUt? Hoe verbind ik leven en werk zonder op platgetreden paden
terecht te komen?'. Enzovoort. Duizenden vragen.
Ik merkte dat er in het leven van Maria Dermot'it op zijn minst twee
ankerpunten waren, elk met talloze verknopingen en zijlijnen. Allereerst het geheim van haar Indische afkomst, wel of geen Indisch bloed
dus. In de hierarchie van de biografie bleek deze problematiek van de
hoogste orde, want het luidde vele paradoxen in. Waarom distantieerde
zij zich ervan 'Indisch' genoemd te worden, terwijl zij haar hele leven
terug in Nederland het gemis van Indie als een diepe pijn heeft ervaren?
Met dit belangrijke gegeven kon ik andere thema's en motieven verbinden. Bijvoorbeeld haar alles doordringend besef van ontheemding, van
het idee: 'Ik weet niet waar ik woon'.
In Indie stond zij, waarschijnlijk ongewild, aan Europese zijde vanwege haar huwelijk met een blanke magistraat. Later in Nederland
helde zij over naar de Indische kant vanwege haar donkere uiterlijk.
Ten tweede: het aspect van Maria Dermoilts fascinatie voor het kwaad,
de zwarte krachten, dood, verdrinking, gifmoorden, passiemoord, fatale
begeerte, roof, de dodelijke beet van een gifslang, de rietbranden uit
Nog pas gisteren (1951), de zoon van mevrouw van Kleyntjes die in De
tienduizend dingen (1955) wordt gedood door een berg-Alfoer. Waar
kwaad heerst, heerst het goede ook. Dat is, na een leven waarin zij
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geluk zwaar heeft moeten bevechten, Maria DermotIts innerlijke overtuiging. Deze zijde van haar, die mij mateloos boeide, is weleens haar
'zwarte duistere kant' genoemd. Ongewoon voor een schrijfster die in
de tijd van de verschijning van haar boeken werd beschouwd als een
Indisch dametje, dat uit nostalgie haar zo zoete jeugdherinneringen aan
het verloren Indische paradijs opschreef. Vergeet het. Het is anders.
Een cruciale omslag lezen we in Nog pas gisteren, haar debuut als
vrouw van in de zestig. Het kan geen toeval zijn dat deze omkering
zich juist halverwege de korte roman bevindt. Er staat:
Zo scheen in die tijd voor Riek het aangezicht te zijn van het
leven, van mensen en dieren en dingen om haar heen. Maar er
was ook nog, verborgen, de andere zij. Van goedheid, boosheid.
Van licht, duisternis. Van leven, dood.
Het paradijselijke en niet-paradijselijke, het harmonieuze en wrede
ineen.
Haar werk, en daartoe reken ik ook haar brieven en dagboekaantekeningen die in deze biografie voor het eerst openbaar zijn gemaakt, getuigt
van de geestelijke zoektocht naar harmonie, verzoening, het als verlossende eenheid ervaren van tegenstellingen. Ik moest bij het schrijven
van Geheim Indie vaak denken aan een zinsnede uit de roman Tuinfeest
(1988) van de Hongaarse schrijver GyOrgy Konrad: 'Op de vraag wat
de zin van het leven is, antwoordt iedereen met de opsomming van
zijn levensloop.'
Het vertellen van een 'levensloop' is natuurlijk de eerste opdracht
voor een biograaf. Maar in het geval van de weergave van de levensloop
van een literair auteur zijn evaluatie en visie op dat werk onontbeerlijk,
alsmede de receptie van dat werk in tijd van verschijnen tot op heden.
In mijn opvatting maakt het werk het hart uit van de biografie. Daarom
ook kom ik in Geheim Indie telkens weer terug op beslissende passages
uit het oeuvre.
Terug naar de brieven die ik ontving. De eerste briefschrijfster noteerde
op 10 januari 2001 in Den Haag: 'Ik ben tot mijn 16de jaar in Indonesia
geweest (een kind helaas van echte totoks) op Borneo. Woonde ik van
mijn 4de tot 7 in de binnenlanden. In mijn herinnering hing daar een
duistere, angstig makende sfeer. Geen warme en beschermende herinneringen, veel angst, maar toch ook de bescherming van de hele groene
bomen. Toen kwam de heerlijkste tijd van mijn leven [...] in Batavia
bij Indische mensen. Toen leerde ik het leven buiten de Hollandse
gemeenschap kennen. Een leven bij echte Indo's met een vleugje Javaanse cultuur. Daar was ik niet angstig, hoewel altijd moest je oppassen; het ene bracht ongeluk en het andere zou geluk kunnen brengen.
Je moest op je hoede zijn maar het vormde je ook. Terug in Nederland
zou het 14 jaar duren voordat ik het land dragelijk begon te vinden.'
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Dit zou een brieffragment van Maria Dermofit kunnen zijn, zowel
naar stijl als inhoud. De ervaring van duisternis en angst, weggenomen
door de Indische mensen. De groene beschutting der bomen - groen
was Maria DermotIts lievelingskleur - en het heel oosterse gegeven dat
iets geluk kon betekenen maar ook ongeluk. In Nog pas gisteren schrijft
Maria Dermaat over het gekoer van duiven in hun bamboezen kooitjes:
'Dat betekende alles iets.'
Een tweede brief bereikte me uit Naarden, gedateerd 8 januari 2001.
'De reden van dit schrijven is', stelt de afzender, 'zowel mijn vader als
oudste zuster, resp. 1890 en 1892, hebben met haar gespeeld, alhoewel
iets jonger dan Marietje, maar op die suikerfabrieken waren zo goed
als geen andere kinderen.'
Het betreft hier de suikerfabriek van Redjosari in het Madioense, de
tweede fabriek na die van Tirto bij Pekalongan waar vader Ingerman
een aanstelling had. Over die periode schrijf ik in mijn biografie dat
er weinig van bekend is. Maria Ingerman verbleef hier van haar zesde
tot haar twaalfde, wanneer ze via een kostschool in Soerabaja voor haar
verdere educatie naar Nederland vertrekt. Aan dochter en dagboekschrijver Hans Warren liet ze over deze jaren iets doorschemeren, we lezen
erover in Geheim dagboek deel V en VII. Ze was veel alleen, las sprookjesboeken, bracht haar dagen 'daydreaming' door.
Vanaf haar dertiende tot vlak voor haar achttiende woonde ze aan de
Leidsevaart in Haarlem bij een gastgezin, een domineesfamilie. Aan
dezelfde Leidsevaart stond het woonhuis van de jeugdige wiskundige
A.L. (Aldert) Brouwer. Tussen het Indische meisje en de Hollandse
jongen, bijna buurkinderen van elkaar, ontstond een liefdesband, sterker: hij werd haar grote liefde. Meteen nadat vader Ingerman hiervan
weet kreeg, haalde hij zijn dochter uit Haarlem terug naar de suikerfabriek.
In september keerde zij terug naar Indie, vermoedelijk niet al te
gelukkig gestemd. Ze moest immers noodgedwongen afscheid nemen
van Aldert Brouwer. De grootvader van genoemde briefschrijfster uit
Naarden was hoofd-tuinopzichter van de suikerfabriek Redjosari, waar
Ingerman administrateur was. Hier ontmoette hij een vrouw, de latere
grootmoeder. Deze schreef op 26 september 1906 een brief, die gelukkig
bewaard is gebleven: 'Marietje Ingerman komt de volgende maand
alweer naar Indie met haar vader, zij is nog geen 18 jaar, dat is dus
wel een onderbroken studie, want zij zat pas in de 4e klas Gymnasium
en nog lang niet aan de studie voor meester in de rechten toe, wat zij
worden wilde. Ik hoop haar in Njandoek nog te zien.'
Deze brief bevat een ongekend verrassende mededeling, die verstrekkende gevolgen heeft. Maria Ingerman wilde dus; na haar middelbare
schoolopleiding aan het Stedelijk Gymnasium van Haarlem, rechten
gaan studeren. Dus niet met haar vader mee terug naar Indie. Leiden
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was de meest aangewezen plaats voor haar universitaire opleiding. In
diezelfde tijd studeerde Aldert Brouwer, die twee jaar ouder is dan
Maria, in Delft voor ingenieur. Maria Ingerman zou zich dan dicht in
zijn nabijheid weten. Er was, in zoekgeraakte brieven, sprake van een
op handen zijnde verloving met Brouwer. Dit wilde vader Ingerman
koste wat het kost tegengaan. Daarom nam hij haar mee naar Indie, uit
angst ook dat zijn enige dochter, die hij al zovele jaren had moeten
missen, voorgoed zou verdwijnen in een huwelijk in Nederland.
In geen enkel ander document ben ik tegengekomen dat Maria Ingerman zich aangetrokken voelde tot de studie rechten. Wel is het opmerkelijk dat zij binnen enkele maanden na terugkeer uit Nederland zich in
Indie verloofde met een jurist, de ook weer enige jaren oudere mr. Isaac
Johannes Dermoilt. Uit haar brieven, dagboek en literaire werk blijkt
eens to meer een grote belangstelling voor juridische aangelegenheden.
Vooral de moord op de Schotse professor in De tienduizend dingen is
hiervan een toonbeeld. Maria Dermofit beroept zich op een historische
gebeurtenis uit 1913, het jaar waarin het boek zich afspeelt. In dat jaar
werd, inderdaad, een uit Nova Scotia afkomstige botanicus, Charles
Budd Robinson, op Ambon gedood. De moordzaak staat uitvoerig beschreven in de Encyclopaedie voor Nederlandsch-Indie (derde deel, 1919).
Het kan dus niet anders of voorzitter van de landraad DermotIt was
een van de autoriteiten, betrokken bij deze zaak. Zijn rechterlijk verslag
hiervan vormt de bron voor het lemma 'Robinson, Charles Budd' in
deze Encyclopaedie.
Het is onbetwist zeker dat Maria Ingermans leven volkomen anders
was verlopen wanneer haar vader haar niet had teruggehaald naar Indie.
We kunnen hierover speculeren. Het verklaart veel van Maria Dermaits
obsessie voor Aldert Brouwer gedurende haar laatste levensjaren en
haar besef van verregaande ontheemding. Onmiskenbaar heeft het afscheid van Aldert Brouwer op haar zeventiende haar levensloop, gedachten en gevoelens diepgaand beinvloed. Haar streven naar verzoening, naar vrede met het negatief van het bestaan - afscheid, gemis,
verlies - kon weleens nauwe samenhang vertonen met de spijt om dit
vertrek uit Haarlem naar Indie.
Ik stel me haar voor op de terugreis: zes weken lang met een hardnekkige, misschien zwijgzame en in elk geval niet toegevende vader aan
boord van een van de passageschepen. Bovendien in gezelschap van
haar stiefmoeder, Augusta Helena Ingerman-Lohmann, want haar eigen
moeder was een half jaar na de geboorte van Maria Ingerman overleden.
Ongetwijfeld waren ze als vreemden voor elkaar. Maria Ingerman had
haar ouders lange tijd niet gezien, juist de belangrijkste jaren van haar
jeugdige leven. Zo schrijft ze in Nog pas gisteren op afstandelijke wijze
over de ouders van Riek, de hoofdpersoon van het boek. Dat die voor
haar waren als 'plaatjes uit een boek'.
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Al het voorafgaande behelst de nasleep van de biografie. Voordat het
boekwerk er was, zijn meer dan tien jaar verstreken. Wat doet een
biograaf in die jaren behalve, zoals in mijn geval, ook nog twee romans
schrijven, een novelle, een dichtbundel? Deze biografie-in-wording
was een boog spannen tussen verschillende werelden, tussen heden
en verleden, tussen in geografisch opzicht ver uiteen liggende plaatsen,
tussen leven en werk, en, niet als allerlaatste, tussen de biograaf en
zijn held, tussen de 'jager en de gejaagde'.
In een schrijversbiografie als Geheim Indie kan het niet anders of de
aanleiding ligt bij het werk, de bewondering daarvoor, de fascinatie.
Mijn universitaire studie Nederlands heeft me ervan overtuigd dat,
wetenschappelijk gezien, het werk niet uit het leven verklaard mag
worden, althans niet in een verhouding van een staat tot een. Daar ben
ik het mee eens. Dat betekent echter niet dat de biograaf geen verbanden
tussen leven en letterkunde mag leggen. Integendeel, ik ben ervan
overtuigd dat het zijn plicht is parallellen te trekken.
In het geval van Maria Dermal vond ik een onmisbare rechtvaardiging
om leven en werk met elkaar te verbanden in een tussensprong. Vanuit
Indie schreef zij talloze brieven naar drie tantes van haar man Isaac die
in Hilversum woonden. Het schrijven van brieven 'naar huis' is natuurlijk een goede Indische gewoonte, en volgens Rob Nieuwenhuys in
zijn studie De Oost-Indische spiegel (1972; 1978) is uit deze 'brief naar
huis' zelfs de gehele Indische bellettrie ontstaan. Het geluk nu wil dat
passages uit de brieven, door de tantes allemaal keurig verzameld en
nu gearchiveerd in het Letterkundig Museum, terugkeren in het literaire
werk, vaak in dezelfde bewoordingen.
Er is nog een ander evidentie om leven en werk met elkaar te verbinden. Maria DermotIts werk volgt, althans in geografisch opzicht, het
spoor van haar leven. De suikerfabriek van Redjosari vormt het onderwerp van haar eerste roman Nog pas gisteren. In de openingszin geeft zij
meteen de ligging aan van plaats van handeling:
Op Java, ergens op Midden-Java, tussen de bergen Lawoe en
Wilis in, maar dichter naar de kant van de Lawoe toe, lag diep
in een ommuurde tuin onder donkere groene bomen een huis.
Haar verblijf op Ambon weerspiegelt zich in De tienduizend dingen. En
weer opent ze het boek met een geografische plaatsbepaling:
Op het eiland in de Molukken was nog een enkele 'thuyn'
overgebleven uit de tijd van de specerijperken [...]. De tuinen
lagen nu, zoals toen, hier en daar verspreid aan de beide baaien
- buitenbaai, of binnenbaai.
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Dit is onmiskenbaar Ambon, dat altijd 'het eiland' van de Molukken
werd genoemd, bovendien in het bezit van een buitenbaai en binnenbaai. Met de verhalenbundel De kist (1958) keert ze terug naar Djokjakarta en zo zijn er meer voorbeelden. Elke nieuwe standplaats van haar
man inspireerde Maria Dermoilt tot nieuwe vertellingen, een nieuw
boek.
Een lezer die geintrigeerd wordt door iemands werk krijgt, vroeg of
laat, ook belangstelling voor het leven van deze schrijver. Dat is geen
ordinaire nieuwsgierigheid. Volgens mij heeft die biografische aandacht met een wezenlijker aspect te maken. We zouden iets meer willen
achterhalen van het wonder van het werk. Dat geldt in sterke mate
voor het bescheiden maar intrinsiek hoogwaardige en veelbetekenende
oeuvre van Maria Dermal. Wie was deze vrouw die zo tijdloos berichtte
over het voormalige Indie en die, zoals getuigen verklaarden, 'zo'n
duistere kant bezit'?
Bovendien is die belangstelling vooral ook historisch gekleurd: 'Wat
gebeurde er in die tijd, hoe leefden de mensen, wat waren hun bezorgdheden, hun besognes, hoe zag het leven eruit?' De eerste taak van een
biograaf is om de muur van het tijdsverschil te slechten. Ik heb me
gehouden aan een uitspraak van S. Dresden, gedaan in zijn boek De
structuur van de biografie (1956). Hij schrijft: 'De biografie is een genre
waarin het reeds geleefde leven nogmaals geleefd wordt, het lijkt alsof
de held wederom tot leven is gekomen en nog eens overdoet wat hij
gedaan heeft.' Deze held, of in mijn geval heldin, is 'een historische
figuur, die ik niet gekend heb, die mij vreemd was, leer ik kennen
terwijl hij mij toch vreemd blijft'.
Ik heb dit gedurende de jaren van mijn biografische arbeid altijd een
belangrijk citaat gevonden, omdat Dresden de distantie van de biograaf
jegens zijn onderwerp sterk beklemtoont. Het is het paradigma van zijn
studie, en het werd het paradigma van mijn biografie. Dresdens distantie vindt zijn oorsprong in een besef van onmogelijkheid; hij erkent
dat de historische figuur juist door de afstand in tijd altijd een vreemde
zal blijven.
Als biograaf wilde ik, vanzelfsprekend, ook meer; ik wilde ook 'dichter' bij mijn onderwerp komen. Ik had zogezegd een tweede stem, een
tegenstem nodig, en die vond ik in Jan Fontijns verhandeling Broeders
in bedrog. De biograaf en zijn held (1997). Fontijn, de biograaf van Frederik
van Eeden, stelt daarin dat het hem was opgevallen 'hoezeer hij [als
biograaf] steeds geprobeerd heeft een biografische benadering (het vinden van een persoonlijke mythe) met een nauwkeurige closereading van
de tekst te combineren'. Het lijken op het eerste gezicht onverenigbare
tegenstellingen: het vinden van een 'persoonlijke mythe' door middel
van zo'n wetenschappelijk instrumentarium als de 'closereading'. Je zou
het kunnen vergelijken met het ontsluieren van het geheim van een
schilderij door uitsluitend aandacht te schenken aan verfsoort, techniek,
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gebruik van penselen. En toch, het is volgens mij een ideale methode,
juist doordat de biograaf zich onophoudelijk bevindt binnen dat spanningsveld van 'persoonlijke mythe' en wetenschappelijk paradigma,
tussen subjectieve gedrevenheid en objectieve verhandeling, tussen
hartstocht en vormbesef.
Ik ben ervan overtuigd dat ook voor de lezer die spanning boeiend
is; de biograaf houdt de levensgeschiedenis, zowel feitelijk als mentaal,
transparant. Door de keuze van de citaten, die dan met behulp van
closereading geanalyseerd worden, stuurt hij zijn visie, zonder die als
dwingend weer te geven.
Vanaf het ogenblik dat ik me wijdde aan de biografie van Maria Dermofit werd ook mijn leven anders, ik kan het niet ontkennen. Alles
kwam in het teken te staan van deze biografie. Nadat ik uitvoerig haar
werk had bestudeerd, verdiepte ik me in de archieven. In het geval
van Maria DermotIt bestond dat uit de meest grote chaos, die een mens
zich kan voorstellen. Een nachtmerrie van flinters papier, aantekenboeken, elkaar tegensprekende mededelingen, een schier onleesbaar
dagboek.
Haar archief lag verspreid over tal van instanties, met als belangrijkste
het Gemeentearchief van Arnhem. Omdat Johan van der Woude haar
executeur-testamentair was, omdat hij haar ontdekker was en bovendien de eerste die over haar schreef, bevindt zich Maria Dermoilts nalatenschap in zijn archief van enkele strekkende meters. Het was allemaal
volstrekt ongeordend. Een willekeurige stapel bewijzen van iemands
leven, welhaast liefdeloos bijeen gesprokkeld.
De chaos van het archief deed me een zaak zeker weten: ik heb orde
nodig, samenhang. De volgende stap die ik nam was elk document
vast te leggen en, bij wijze van een story board, op jaartal te ordenen.
Want ook mij duizelde het van alle plaatsen uit haar leven: Tirto, Soerabaja, Haarlem, Tosari, Redjosari, Pati, Garoet, Ambon, Haarlem, Batavia,
Poerworedjo, Djokjakarta, Semarang, Batavia. Plus de vele malen dat
ze met de mailboot de passage had gemaakt, elf keer in totaal. Dat
betekent dat ze een jaar op zee heeft doorgebracht. Het was een versplinterd leven, zoveel was snel duidelijk. Na haar repatriering in Nederland
nam de rusteloosheid eerder toe dan af: Arnhem, de oorlog met de
evacuatie vandien, Den Haag, Noordwijk aan Zee, diverse overwinteringsadressen in Zwitserland.
De eerste voorwaarde voordat ik iiberhaupt tot een visie kon komen
was de ordening in tijd en plaats. Vervolgens las ik een groot aantal
biografieen en studies over het genre van de biografie. Leon Edel,
S. Dresden, Richard Holmes, Jan Fontijn en vele anderen. Ik was gespitst op de inleiding of verantwoording van elke biografie. Fontijn
maakt in Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901 (1990) een
mooi onderscheid tussen de alles-verklarende biografie en de 'vlinder68

biografie'. De laatste geniet zijn voorkeur; de biograaf zoekt, al vlinderend langs het bestaan en oeuvre van de gebiografeerde, naar essentiele
momenten.
De stap die daarna kwam, was om me in verbinding te stellen met
de familie van Maria Dermoia, in dit geval haar dochter en kleindochter.
Dankzij hun welwillendheid kreeg ik inzage in het 'allergeheimste
dagboek' dat Maria DermotIt tegen het einde van haar leven bijhield.
Ik vond brieven van haar op uiteenlopende plaatsen. Ik bestudeerde
recensies en kritieken, interviews. Zijzelf schreef in haar leven twee
recensies voor Vrij Nederland. Een over Vergeelde portretten (1954) van
E. Breton de Nijs (pseudoniem van Rob Nieuwenhuys) en een over De
eilanden (1952) van A. Alberts.
Dit waren geen reguliere recensies, Maria Dermolit eigende zich de
boeken toe en gebruikte het onderwerp, de stijl van de auteurs om haar
eigen opvattingen over het schrijven, haar poetica, uit te drukken. Een
voorbeeld. In 1954 besprak zij Vergeelde portretten van Breton de Nijs.
Heel ongewoon opent ze haar bespreking met een citaat van de AngloIerse schrijfster Elisabeth Bowen, die in 1952 English Novelists uitgaf.
De bespreekster citeert:
Er is een essay van Elisabeth Bowen over het schrijven: de
uiterlijke, de zichtbare verbinding tussen schrijver en onderwerp is niet toevallig, zegt zij. Achtergrond, afkomst, omstandigheden, gebeurtenissen in zijn leven, kunnen duidelijk genoeg een bepaalde neiging, een ontvankelijkheid van een
schrijver verklaren; zijn keuze van omgeving, de aard van zijn
stemmingen, hoe hij zich mensen en dingen bewust wordt.
Ik kan deze passage niet anders lezen dan als een verantwoording van
de verbondenheid die Maria Dermofit zelf postuleert tussen leven en
werk en vooral ook hoe iemands 'achtergrond, afkomst, omstandigheden' hem of haar vormen. In het geval van mijn biografie stuitte ik
bij wijze van spreken al op de eerste bladzijde van het levensverhaal,
op Maria Ingermans geboortedag, op het dwingende probleem van haar
afkomst. Aldoor weer moest ik lezen dat Maria Dermofit haar eventuele
Indische bloed verzweeg.
In Geheim dagboek van Hans Warren kwam ik de notie tegen dat Van
der Woude hem meedeelt dat hij al 'bij eerste naspeuringen ontdekt:
moeder onbekend'. In zijn monografie Maria Dermal t, de vrouw en de
schrijfster (1973) verzwijgt hij echter dit gegeven. Archieven uit haar
geboortejaar zijn verloren gegaan. Ik deed naspeuringen in onmisbare
boekwerken als het Nederlands Patriciaat en de Naamlijst en Burgerlijke
Stand van Nederlands-Indie. Maria Ingermans naam komt daarin voor.
Maar niet met de toevoeging 'erkenning'. Dat zou betekenen dat ze
volledig een kind is van totok-ouders. Toch waren en zijn er aanwijzingen voldoende om ervan uit te gaan dat Maria Dermofit-Ingerman wel
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Indisch bloed heeft. Iemand als Rob Nieuwenhuys heeft me daarvan
overtuigd, we lezen het in de briefpassages van Tjalie Robinson alias
Vincent Mahieu, twee pseudoniemen voor de meeslepende schrijver
J.J.Th. Boon.
Avontuur, visie, de noodzaak van een vertellende kracht: details en
hogere eenheden kwamen dichter tot elkaar. In de eerste versie van de
biografie opende ik met een uitvoerige 'Natureingang' over de laagvlakte van Pekalongan, de Javazee, het suikerriet, de vulkanen. Na
enkele zinnen wist ik al, dit is fout. Het werkt niet, het ontbeert drama
en de spankracht van woorden. Vele versies weggegooid, totdat ik
stuitte op de huidige openingszin: 'Maria Dermout heeft haar moeder
nooit gekend.'
Daarmee is oneindig veel gezegd, bovendien roept deze mededeling
een spanning op zonder dat er ook maar een psychologische verklaring
voor nodig is. Vanuit dit gegeven heb ik eigenlijk de hele biografie
opgebouwd. De ongewisheid over haar afkomst en de latere ontkenning
van een mogelijk inlandse moeder, een 'njai', die hiervan het gevolg
is; het gevoel van afscheid en gemis, waarvan haar brieven en haar
werk doortrokken is; de betekenis van Indie en dan vooral het 'geheime
Indie' in haar leven.
Aanvankelijk leek het een groot tekort dat ik geen beslag kon leggen
op enkele wezenlijke documenten, zoals de geboorteakte in Pekalongan, 'rata', zei de archivaris daarginds, 'verdwenen'. Later besefte ik
dat ik juist van dit verlies, deze onmogelijkheid, het mogelijke moest
maken: Maria DermotIts leven evocatief beschrijven, voorzien van een
visie en interpretatie op zowel leven als werk. Daartoe moest ik, om
de overtuigingskracht te verhogen, een biografie te schrijven met de
kracht en het sensibele vermogen van een romanschrijver.
Ik zei dat ik me in verbinding had gesteld met Maria Dermotits dochter,
mevrouw Ettie Kist-Dermout, en kleindochter, mevrouw Maria de
Bruyn Ouboter-Kist. Door omstandigheden verzuimde ik contact op te
nemen met Jan Dermout, de zoon uit het eerste huwelijk van Maria
Dermoitts enige zoon Hans, die in een Japans interneringskamp in april
1945 omkwam.
In een brief aan de uitgeverij verklaart Maria Dermout dat zij voor
de jongeman Himpies uit De tienduizend dingen inspiratie vond bij deze
Hans. Bovendien is het boek een hommage, een rouwbetoon aan hem
vanwege zijn tragische, vroegtijdige dood. Ik begreep dat Jan Dermout
(zonder accentcirconflexe, want dat vonden zowel zijn vader als hijzelf
getuigen van 'snobisme') zich had gedistantieerd van zijn grootmoeder.
Dat bleek, na publicatie van Geheim Indie, niet zo te zijn. In brieven
die Jan Dermout me stuurde (Afferden, Limburg, 8 en 17 januari 2001)
corrigeerde hij een pijnlijk misverstand uit het leven van Maria Dermalt. Het speelt zich of in de tweede helft van de jaren dertig. Maria
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Dermout en haar man waren, omwille van zijn gezondheid, voortijdig
in 1933 gerepatrieerd. Hoogstwaarschijnlijk ook tegen de zin van Maria
Dermout zelf, net als toen in september 1906.
Haar zoon Hans, geboren op Ambon 1910, huwde met Maria Therese
Verdonck-Huffnagel op 6 september 1936. Vader meester Isaac Dermalt was gekant tegen dit huwelijk. Op de huwelijksdag in Den Haag
liet het echtpaar Dermout verstek gaan en vertrok obstinaat naar NoordItalie. Daarna reisde het pasgehuwde stel naar Indie. De oorlog brak
uit. Door reconstructie van de feiten meende ik te kunnen opmaken
dat Dermout de 'geringe afkomst en opleiding' van zijn aanstaande
schoondochter 'veroordeelde'. Ik baseerde me op het boek van Van der
Woude, op DermalIts istoicijnse' karakter zoals Maria Dermout het zelf
in haar dagboeken omschreef. Ik schreef deze passage uit het perspectief
van de jurist Dermout, zich bewust van rangen en standen.
Maria Dermout en haar zoon gingen in onvrede uiteen, en ze zag hem
nooit meer terug. Spijt, schuldgevoel. Naderhand zijn Hans Dermout
en Therese Verdonck gescheiden. Had Dermout toch gelijk? Nee, aldus
Jan Dermout. Ten eerste was zij van gegoede familie (haar vader een
Huffnagel en ingenieur, vermeld in het Nederlands Patriciaat), bovendien
had ze onderricht in Zwitserland gevolgd. De werkelijke reden lag
anders. Vader Dermout vond haar 'te frivool en vrij, roaring twenties'.
Bovendien:
alle steun (huwelijk, uitzet, kinderkleertjes enz.) [kwam] van
Opa en Oma Verdonck en (Opa en) Oma Dermout beperkte
zich tot wat kille briefjes onder teken[d] met M. De spanningen
liepen daardoor zo hoog op dat ze in onderling overleg besloten
hebben om als vrienden uit elkaar te gaan.
Oma Dermout, Maria Dermout dus, die 'kille briefjes' ondertekent met
'M'. In de archieven heb ik die 'briefjes' niet teruggevonden, maar het
is een getuigenis uit de eerste hand die ernstig is te nemen. En die veel
zegt over de houding van Maria Dermout jegens haar zoon en schoondochter. Er tekent zich zelfs een parallel of met vader Ingerman en zijn
dochter. Naderhand heeft Maria Dermout, zoals blijkt uit haar brieven
en dagboek, dit in onvrede genomen afscheid van haar zoon betreurd.

3
Op 23 januari 2001 kreeg ik enkele documenten toegestuurd van de
heer Rob Delvigne, archivaris in Utrecht. In 1998 publiceerde hij het
artikel 'Willem Frederik Hermans in de prijzen' naar aanleiding van
de P.C. Hooftprijs voor Letterkunde. In het bedoelde jaar, 1959, werd
de prijs niet toegekend. De jury, bestaande uit G.P.M. Knuvelder (lid
en voorzitter), mevrouw E. Lokhorst (geen onbekende voor Maria Dermoth), mevrouw J.P. Vrugt (pseudoniem van Anna Blaman), Jacq. den
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Verpleeghuis 'de Rozenhof' Epe (Gelderland) in 1932 met staand derde van
links Maria Dermotits stiefmoeder, Augusta Helena Ingerman. Op de eerste rij
rechts, in witte jurk, Ettie Kist-Dermofit. Collectie M. Feteris-Dop, Den Haag.
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Haan en C. Rijnsdorp konden het niet eens worden over een kandidaat
van 'uitnemende' betekenis.
In de notulen, overgeleverd in het bijkans onleesbare handschrift
van secretaris H.J. Michael, prijkt Maria Dermolit als tweede, na Ina
Boudier-Bakker. Het is, toegegeven, een alfabetische ordening. Vervolgens dongen mee W.F. Hermans en Anton Koolhaas. Maria Dermofit,
weliswaar geboren in 1888, publiceerde toen slechts den jaar, tegenover
Hermans vijftien jaar en Ina Boudier-Bakker zelfs zestig. De niet-toegekende prijs heeft natuurlijk ook te maken met de afwijzing, niet alleen
van Hermans, die de prijs uiteindelijk toch kreeg, maar van het oeuvre
van Dermoilt. Ten onrechte.
De vergadering kwam op 12 november 1959 bijeen. Ik meen te kunnen ontcijferen dat Rijnsdorp heeft gezegd: 'Dermoilt heeft tegen dat
ze [de verhalen. KF] zo "ouderwets" aandoen.' Emmy van Lokhorst,
redactiesecretaresse van De Gids met wie Maria Dermoilt veel plannen
besprak, was het daar 'niet mee eens'. Volgens haar is 'het exotische
zo goed uit de verf gekomen'. Ook is er, van de kant van Jacques den
Haan, 'bezwaar tegen de chronologie' van het boek. Dat moet De tienduizend dingen zijn, waarvan de ogenschijnlijk losse structuur, de raamvertelling, wel meer recensenten in verwarring bracht. Jammer, geen P.C.
Hooft-prijs voor Maria Dermolit.
Closereading en persoonlijke mythe. Woorden als vertrek, afscheid en
gemis keren bijna op elke bladzijde van Maria Dermoilts werk terug.
Maar in haar werk kon zij goed maskeren, de onmiddellijke aanleiding
verhullen. In de beschouwingen die zij naast haar werk schreef, is ze
vaak uitgesprokener.
Op 12 september 1959 schreef ze voor Elseviers Weekblad een beschouwing over Aziatische gedichten, die in Engelse vertaling Poems of Departure heten. In haar bijdrage merkt ze op:
Wij alien weten goed, te goed dat aan 's mensen lot dat 'vertrekken' verbonden is, daaraan vastgekoppeld, afscheid, 'gescheiden worden van', hetzij in dood, hetzij in leven of van elkander,
of van andere 'dingen'. Dingen dan in de meest universele zin
van het woord. Zoals in deze tijd zo ontelbaar velen hebben
moeten vertrekken uit een land, daar vandaan zijn verbannen
in zekere zin.
Wij weten ook goed, te goed dat alles gemis betekent, verlangen, heimwee, smart. Wie, wat zal de mens in deze smart
troosten? toch niet een paar gedichtjes? Tenzij zij voorzichtig
daarheen wijzen: Wij kunnen niet afscheid nemen, gescheiden
worden van iemand met wie wij niet eenmaal tezamen waren.
Er is geen vertrek, geen verbanning mogelijk uit een land waar
wij nooit geweest zijn.
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Al het denken en schrijven van Maria Dermofit, haar levensloop, zit
verborgen in deze passage uit Elseviers Weekblad. Zonder het bestaan van
archieven, had ik het nooit kunnen vinden. Dus alle lof aan de archieven! De 'dingen' die ze noemt, zijn vanzelfsprekend de 'tienduizend
dingen' die iemands leven uitmaken. Dat is de werkelijkheid zelf met
al haar tegenstellingen van pijn en vreugde, verdriet en geluk. Het
geschreven levensverhaal van Maria Dermont is meer dan de ordening
van feiten, het is, uiteindelijk, de weergave van een innerlijke zoektocht.
Die zoektocht heb ik geschraagd met documenten uit haar leven, de
raadselachtige en niet-raadselachtige. Al die duizenden gegevens moesten uiteindelijk 'wijzen', zoals Maria Dermoilt het zelf noemt, naar de
verzoening met al het bestaande, het kwade en het goede, de verzoening
ook van de oosterse manier van denken, een eenheidsbelevenis, met
de westerse dualistische manier van denken. In geen leven en werk
uit de Nederlandse literatuur is dit streven naar verzoening zo met
elkaar verbonden.
4
En opeens kwam er een foto te voorschijn. Een lezeres uit Den Haag
stuurde me een groepsportret waarop zowel Maria Dermoilts stiefmoeder staat, Augusta Helena Ingerman-Lohmann, als haar dochter Ettie
Kist. De opname dateert uit 1932 en werd gemaakt in het verpleeghuis
'de Rozenhof' in Epe, Gelderland. In het huis werden patienten verpleegd die een zware operatie hadden ondergaan. De briefschrijfster
memoreert: 'Een van hen was mevrouw I. [Ingerman]. Zij had het zo
naar haar zin op "de Rozenhof" in Epe en blijkbaar geen vast onderkomen in Nederland, dat zij vroeg om permanent daar te mogen blijven.
Hetgeen geschiedde. Mijn tante en mevrouw Ingerman werden dikke
vriendinnen.'
Het verleden is, om met de woorden van Maria Dermolit te spreken,
'voorbij en niet voorbij'. Brieven, foto's, onbekende getuigenissen
komen steeds opnieuw uit het verre verleden te voorschijn, en geven
telkens nieuwe facetten aan het levensverhaal van de gebiografeerde.
Zo fascinerend is het genre van de biografie.
Bovenstaande tekst is een bewerking van de lezing die Kester Freriks op vrijdag
2 februari 2001 hield voor de Werkgroep Indische Letteren in het Academiegebouw, Leiden.
Literatuur
Maria DermoUt Verzameld werk. 5e dr. 2000; 6e dr. 2001. Nawoord Kester Freriks.
Amsterdam: Em. Querido, f 35,00
Kester Freriks Geheim Indie. Het leven van Maria Dermoiit 1888-1962. le dr. 2000;
2e dr. 2001. Amsterdam: Em. Querido, f 55,00
74

'Er volt nogal wat over te lezen en
na te zoekenf
Maria Dermofits bronnen voor 'De juwelen haarkam'
ANNELIES DIRKSE-BALHAN

Inleiding
'De juwelen haarkam' (1954/1956) van Maria Dermot/It is een raadselachtig verhaal. Er wordt in verteld hoe een jonge marineofficier, Quirien, na een reis van vier jaar 'naar den Oost', terugkeert naar zijn
ouderlijk huis in Arnhem. Het is 1819. Hij heeft een rol gespeeld in
het neerslaan van een opstand op het Molukse eiland Saparoea, ertoe
bijgedragen dat een Hollands kind het leven kon worden gered, en de
rebellenleider, Thomas Matoelesia, zien onthoofden. VOOr hij naar Arnhem reisde, heeft hij eerst een juwelen haarkam, toebehorend aan de
gedode moeder van dat kind, overhandigd aan haar familie. Hij ervaart
hoe groot de afstand geworden is tot zijn Hollandse ouders, broers en
zusters. Alleen de band met zijn moeder lijkt nog min of meer intact.
Er worden toespelingen gemaakt op de (waargebeurde) gebeurtenissen
in de Molukken die de lezen voor raadsels plaatst. De reacties van de
moeder op de zoon zijn of en toe bevreemdend. Het verhaal is op een
verwarrende manier tegelijkertijd gevoelig, dromerig en sfeerrijk, als
ook nauwkeurig, hard en feitelijk. Eigenlijk weet de lezen niet goed,
waar hij aan toe is.
In een vorig artikel heb ik een poging tot opheldering gedaan door
de hechte verbondenheid met ander werk van Maria Dermoilt aan te
tonen.' In het hier volgende stuk wordt het 'web van verwijzingen',
dat dit verhaal blijkt te zijn, vender geanalyseerd. Grote delen van de
tekst zijn letterlijk afkomstig van andere auteurs. Onderzocht wordt
hier, waaruit deze intertekstualiteit precies bestaat, hoe de bronnen
gehanteerd zijn en wat hun invloed geweest is. In de eerste plaats
blijken historische bronnen van belang te zijn, omdat 'De juwelen haarkam' op historische feiten is gebaseerd. Daarnaast citeert Dermoilt uit
literaire teksten en verwerkt zij beeldmateriaal.
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Historische bronnen
'Er valt natuurlijk nogal wat over te lezen en na te zoeken, al wil ik
het niet historisch opvatten', schreef Maria Dermofit aan haar uitgeefster.2 Zij blijkt niettemin op twee fronten uitgebreid historisch onderzoek te hebben verricht. In de eerste plaats heeft zij zich uitvoerig
gedocumenteerd over dat gedeelte uit de Nederlandse koloniale geschiedenis dat in haar verhaal centraal staat, de 'Pattimura-opstand'
van 1817 op het Molukse eiland Saparoea. Zij laat de opstand zien
vanuit een origineel perspectief: door de ogen van een Gelderse marineofficier, in het verhaal 'Quirien' geheten, in de historische werkelijkheid Maurits VerHuell (1787-1812). 3 Voor deze Gelderse verhaallijn
deed Maria Dermoilt vervolgens ook behoorlijk wat research vanuit
haar toenmalige woonplaats Arnhem.
In de eerste plaats las zij Herinneringen aan eene reis naar Oost-Indien (18351836) van Q.M.R. (Maurits) VerHuell. Maurits schreef zijn herinneringen aan de opstand grotendeels uit het geheugen op, nadat zijn reisdagboek bij een schipbreuk verloren was gegaan. In 'De juwelen haarkam'
wordt deze bron als enige vermeld, aangeduid als Quiriens 'verloren
dagboek'.
Historisch is het werk redelijk betrouwbaar, maar het geeft geen
dateringen, noemt geen aantallen van strijdkrachten of van geleden
verliezen en geeft weinig feiten buiten het persoonlijke perspectief van
de auteur. Juist dit laatste zal er de reden van zijn, dat talloze passages
uit VerHuell bruikbaar bleken voor 'De juwelen haarkam', zoals bijvoorbeeld zijn beschrijvingen van de Prins 0 -Toesan van Ternate, van
de cora-cora's of oorlogsprauwen, de bomen op Ambon, Quiriens slaapstede en de terechtstelling van opstandleider Matoelesia. Dit alles en
nog veel meer wordt bijna letterlijk geciteerd.
Een paar voorbeelden om te laten zien hoe Dermofit met zijn tekst
is omgesprongen. Soms heeft zij iets toegevoegd. De aanvoerster van
de vrouwelijke lijfwacht van de sultan noemt het verhaalpersonage
Quirien in zijn dagboek: 'Eene Amazone, rijzig en zeer schoon'. 4 De
historische persoon VerHuell beschrijft haar inderdaad in zijn reisboek
als 'eene zeer schoone, rijzige vrouw'. 5 Het zo authentiek negentiendeeeuws klinkende 'eene Amazone' vinden wij bij hem niet terug, zodat
dat wel een toevoeging van Dermoilt moet zijn.
Omgekeerd laat zij soms ook wat weg. Zo neemt zij VerHuells beschrijving van Matoelesia letterlijk over: 'Ongeveer vierendertig jaar
oud, rijzig van gestalte, schraal van wezen, van een duister uitzicht',6
maar niet het slot van deze passage, minder vleiend en daardoor niet
passend in haar visie op Matoelesia: 'van een duister uitzicht, dat evenwel

niet veel sprekends of vernuftigs had' .7
Als VerHuell schrijft over 'de fraaije kerk van Sierie Sorry', 'dit sierlijk
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gebouw zoo van binnen als van buiten verlakt en verguld', 8 vindt Dermoilt zijn waarneming kennelijk onwaarschijnlijk. Zij schrijft: 'Bij een
kleine moskee zei hij: "Van palmhout, gelakt en verguld, van binnen en
van buiten".'9
Belangrijk in het verhaal is de redding van 'het kind van Saparoea' en
de rol die 'opperrebel' Matoelesia daarbij gespeeld heeft.i° Gegevens
hierover zijn, behalve aan VerHuell, ook ontleend aan een ander ooggetuigenverslag. 'Het kind' is de zesjarige Jean Lubbert van den Berg
(1812-1892), de oudste zoon van resident Johannes Rudolphus van den
Berg en Johanna Christina Umbgrove. Als enige overleefde hij de opstand. Voor zijn kinderen heeft hij jaren later de herinneringen aan deze
wonderbaarlijke redding op schrift gesteld onder de titel Herinneringen
mijner jeugd. Zijn naam veranderde hij in Van den Berg van Saparoea.
Door zijn kleinzoon, C.J.G.L. van den Berg van Saparoea, is dit manuscript becommentarieerd uitgegeven (in 1942 en in 1948). De gegevens
eruit zijn zo persoonlijk, dat zij door niemand anders, ook niet door
VerHuell die nauw bij de redding betrokken was geweest, vermeld
konden worden. In 'De juwelen haarkam' zijn zij verwerkt in de passage, waarin Quiriens vader zijn visie op de figuur van Matoelesia
toelicht. Historisch gezien een onmogelijkheid: het verhaal speelt zich
of in 1819, de Herinneringen dateren uit 1875 en de eerste publicatie
ervan pas uit 1942.
Min of meer letterlijke citaten in 'De juwelen haarkam' zijn bovendien
afkomstig uit een aantal historische werken, die de feiten aanvullen
waarin de twee genoemde verslagen niet voorzien:
- Thomas Matulesia (1857) van J.B.J. van Doren.
- Het 'Memoriaal' van de Vice-Admiraal J. Boelen (1791-1851), uitgegeven in De Gids 67 (1903) door L.A.A. van Kervel.
'De vader bladerde in zijn aantekeningen. "Een dapper ontzagwekkend man, zegt hier iemand die meegevochten heeft, ik bedoel aan
onze kant." Wat vind jij, eh Quirien?" 1 De beschrijving door Dermoirt
van Matoelesia als 'een dapper en ontzagwekkend man' is letterlijk
terug to vinden bij de publicist van Van Doren. 0 Van Doren heeft
zich voor deze karakterisering (hoogstwaarschijnlijk) op luitenantter-zee Boelen gebaseerd die in zijn verslag over de opstand positiever
over Matoelesia schrijft dan VerHuell. n Boelen moet dan degene zijn
die volgens de vader van Quirien 'meegevochten heeft, ik bedoel aan
onze kant'. Omdat Van Doren zijn bron niet verantwoordt, moeten
we wel concluderen dat Dermoirt het verband met medestrijder Boelen zelf gelegd heeft en dat kan alleen, als zij hem ook gelezen heeft.
- Voor wat betreft feiten, getallen en letterlijke citaten uit officiele
stukken die in het verhaal verwerkt zijn: het werk van de meest
productieve historicus van deze periode, P.H. van der Kemp, met
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name Het herstel van het Nederlandsch gezag in de Molukken in 1817 naar

oorspronkelijke stukken (1911); Het Nederlandsch-Indisch bestuur in het midden van 1817 naar oorspronkelijke stukken (1915); De ontslagen gouverneur
van Middelkoop en de schout-bij-nacht Buijskes over den opstand in de Molukken van 1817-1818 (1919).
– V.I. van de Wall, Figuren en feiten uit den compagniestzjd (1932), over de
Heren Commissarissen en hun familie.
De wijze waarop Maria Dermoilt historische bronnen vrijwel letterlijk
binnen een verhaal citeert, loopt vooruit op de aanpak die Hella Haasse
later zou toepassen in Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter.
Een ware geschiedenis (1978) en bijvoorbeeld ook in Heren van de thee
(1992). Dermal gaat, net als Haasse bijna vijfentwintig jaar later, niet
anders te werk dan een historicus: zij doet onderzoek en hanteert haar
bronnen zorgvuldig en kritisch. Als zij door haar inlevingsvermogen
en op grond van haar visie op de gebeurtenissen tot een andere interpretatie komt dan de gangbare, is die niet in strijd met de mogelijke historische toedracht. Een dergelijke combinatie van aan feitelijkheid gebonden fictie is in verband met het werk van Hella Haasse ook wel 'faction'
genoemd: een wisselwerking tussen een nieuwe visie en al bestaande
historische interpretaties.'4 Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter is door Haasse zelf bestempeld als een 'montage van authentieke
stukken'," een term die ook op delen van 'De juwelen haarkam' van
toepassing zou zijn.
Het verschil is dat Haasse zich verantwoordt: zij licht haar werkwijze
toe en geeft een lijst van geraadpleegde werken en archiefstukken.
Haasse maakt typografisch duidelijk onderscheid tussen de brieven uit
het historisch archief en de verbindende teksten van haarzelf. Dermoilt
geeft op geen enkele manier aan, dat zij authentieke bronnen in het
verhaal verwerkt heeft. Zij suggereert door het gebruik van aanhalingstekens wel, dat zij citeert, maar geeft niet aan waaruit (op de binnen
het verhaal raadselachtige verwijzing naar het verloren dagboek na) en
is bovendien inconsequent. Soms staat tussen de aanhalingstekens inderdaad een letterlijk citaat, soms een vrije bewerking daarvan, soms
een tekst die alleen maar van haar zelf kan zijn. Omgekeerd kan een
passage zonder aanhalingstekens toch de letterlijke weergave zijn van
de tekst van iemand anders. Om het niet nog ingewikkelder te maken,
blijft nu maar even buiten beschouwing, dat het gebruik van aanhalingstekens in de verschillende drukken van het verhaal verschilt, zonder dat dit de inconsequenties oplost.
Indirect wordt overigens in de eerste uitgave van 'De juwelen haarkam',
onder de titel 'Hier' (1954), wel naar de historische grondslag verwezen.
In de tekst beschreven 'tekeningen' van Quirien: de aquarel 'Oorlogsprauwen in de baai van Ambon' en de schets 'Thomas Matoelesia', zijn
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bij het verhaal gereproduceerd, met de vermelding dat zij gemaakt zijn
door Maurits VerHuell." In de drie drukken van de bundel 'De juwelen
haarkam' en in het Verzameld Werk zoeken we ze echter tevergeefs.
Naast het Molukse element zijn in 'De juwelen haarkam' gegevens
over de Gelderse familie VerHuell verwerkt. Hoogstwaarschijnlijk heeft
Dermoilt het manuscript geraadpleegd van VerHuells Levensherinneringen (na 1842 geschreven), behorend tot het familiearchief VerHuell en
bewaard in het Rijksarchief Gelderland.'' Maurits VerHuell beschrijft
zijn moeder, Anna Aleida Staring, zo: 'bijna even groot als ik, blond
en zeer jeugdig' en 'een zacht voorkomen zonder schoon te zijn, rijzig
en slank en vol zwier, waardoor zij veel jeugdiger scheen te zijn dan
zij was'. 18 Bij Dermoilt lezen wij, dat Quirien en twee van de andere
kinderen op hun (jonge) moeder lijken: zij zijn 'tenger gebouwd, lang,
met sluik blond haar en grijze ogen; zij hadden niet zulke knappe
gezichten als de anderen, maar zij bewogen zich goed, licht en vlug en
met een zekere gratie' en later nog eens over de moeder: 'oud was zij
eigenlijk niet'." Bovendien blijkt uit deze aantekeningen, dat tussen
Anna Aleida VerHuell-Staring en haar zoon Maurits dezelfde intieme,
vertrouwelijke band bestaan heeft als tussen Quirien en zijn moeder
in 'De juwelen haarkam'. Hier past de historisch bron feilloos in de
verhaalthematiek, is er misschien zelfs ook wel inspiratiebron voor
geweest. Het manuscript vertelt ook, hoe VerHuell als kind, zich vermakend met het drijftolspel, in het water viel. Kort daarna raakte hij bij
het zwemmen opnieuw onder water en 'viel bewusteloos op het gras
neder'. 2° Geen wonder dat de moeder van Quirien in Maria Dermofits
verhaal zich herinnert, dat Quirien als kind in een vijver viel en bijna
verdronk.il
Quirien en zijn familie zijn ten opzichte van de historische gegevens
overigens flink vervormd, anders dan de gebeurtenissen op Saparoea
die meestal waarheidsgetrouw zijn weergegeven.
De kam van de residentsvrouw heeft Maurits VerHuell niet persoonlijk aan haar familie overhandigd 'met de groeten van het jongetje',
zoals Quirien in het verhaal doet, hij heeft die pas enige tijd na zijn
thuiskomst eenvoudig opgestuurd. Maurits is afkomstig uit Doesburg
en vestigt zich pas na zijn pensionering in Arnhem, Quiriens familie
woont al sinds zijn jeugd in Arnhem. Als Maurits VerHuell in 1819
terugkeert uit de Oost, was zijn moeder al negen jaar geleden gestorven
en zijn oudste zuster getrouwd. Ook de grootouders van beide zijden
waren al lang overleden. Iedereen in het verhaal, ook Quirien, lijkt een
jaar of tien jonger dan in de werkelijkheid het geval geweest moet zijn.
De echtgenote van Maurits VerHuell, Louise de Vaynes van Brakell,
schilderde bloemstukken, niet de moeder, zoals in het verhaal over
Quirien. Werk van haar wordt bewaard in het Gemeentemuseum Amhem. 22 Maurits' vader komt uit de stukken niet naar voren als de
cynische intellectueel uit het verhaal, maar als een robuust en wat bruut
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Thomas Matoelesia (Pattimura).
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liefhebber van jagen en tuinieren. Het personage Alexander in het verhaal verwijst niet naar Maurits' jongere broer Alexander Frederik Hendrik Wilhelm (1792-1853), maar naar Maurits' enige zoon Alexander
Willem Maurits Carel (1822-1897), de bekende tekenaar van studententaferelen. De familie van de historische Maurits is overwegend Oranjegezind, die van Quirien is Fransgezind. Maurits is altijd zeer gehecht
gebleven aan Gelderland, terwij1 Quirien aarzelt tussen 'hier' en 'daar'.
Maurits heeft achteraf nooit getwijfeld aan de gerechtvaardigdheid van
zijn militair optreden, Quirien voelt zich daarover uiterst ongemakkelijk. Ruimte, tijd en personen zijn in elkaar geschoven. 23 Karakters
worden vrijelijk gevormd naar de eisen van het verhaal. Hier dus geen
'faction', maar 'gewone', op de historie gebaseerde, fictie.
De andere familiegegevens, over 'de oom, die een groot persoonlijk
vriend van de keizer was geweest en ook van de stiefdochter van de
keizer [Hortense]', de admiraal en politicus Carel Hendrik VerHuell
(1764-1845), over de buitenplaatsen 'bij Zutphen' (Het Ensering van
grootouders Staring) en 'achter Hummelo' (De Ulenpas van grootouders
VerHuell), 24 zijn alle historisch juist, al heb ik ze niet op een duidelijke
bron kunnen terugvoeren.

Literaire bronnen
Het lijkt vreemd om als eerste literaire bron het werk to noemen van
een koopman en natuuronderzoeker, Georgius Everardus Rumphius
(1627-1702), gevestigd op Ambon. Maar wie zijn werk leest, wordt
getroffen door zijn poetische, expressieve beschrijvingen en door het
evocatief vermogen waarmee hij namen voor schelpen, planten en andere naturalia zelf bedacht of uit het Maleis vertaalde. Nieuwenhuys
prijst zijn gevoeligheid voor kleur en kleurnuances, Backhuys zijn wijze
van taalverrijking, Freriks zijn 'beeldende toelichtingen'. Beekman
noemt zijn werk een 'literair fenomeen' en een 'esthetische belevenis'
met vele 'lyrische vondsten'.25 Voor Maria Dermont is de ontmoeting
met Rumphius' werk in haar Molukse periode van buitengewoon belang geweest, om zijn taal en ook om de visie van waaruit hij schreef,
zijn aandacht voor 'het kleine' en voor 'de wereld achter de dingen'.26
In 'De juwelen haarkam' klinkt Rumphius door in de beschrijving van
de twee paarlemoer schelpen die Quirien meebracht voor zijn vader.
In zijn D'Amboinsche rariteitkamer (1705) lezen we: 'Rechte Paarlemoerschulpen, deze hebben wij op deze Eilanden niet, maar wel een soorte,
die zeer daarnaar gelijkt, hoewel zij geen paarlen geeft; wij noemen ze
Tafelbordjes; en zilveren Pierings.' Pierings is Maleis voor schoteltjes.
Hij gaat verder: 'Zij is meest rond als een klein tafelbordje, [...] buiten
met veele lange schubben bezet, omtrent de randen de langste, buigzaam, [...] brijzelig als natgemaakt en weder ingedroogt parkement.
Deze schubben of nagels afgeschuurt zijnde, word de schaal wat effen,
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en is met witte vlekken gespikkelt gelijk een slangevel: Binnen zijn de
kanten zwart, 't overige is wit en zilververwig [...].'27
In 'De juwelen haarkam' schenkt Quirien twee paarlemoer schelpen
op ebbenhouten voetstukken aan zijn vader, 'geen gewone paarlemoer
schelpen', maar 'effen zilverwitte schelpen, zonder een zweem van
kleur: de maanzilveren borden werden zij daarginds genoemd, had
Quirien erbij verteld toen hij ze gaf'. Maria Dermofit associeert daarop
'maanzilver' met 'een maanzilver muziekstuk', de Mondscheinsonate.28
Rumphius is inspiratiebron voor haar taal.
De Mondscheinsonate speelt dan ook nog een rol in Dermoilts biografie, of liever gezegd: in die van haar moeder, die jong stierf en die zij
niet gekend heeft. Volgens de familieoverlevering kreeg haar moeder,
Sophie Halverhout, net als 'Sophietje' in 'De juwelen haarkam', een
rijksdaalder (in haar geval van een gierige oude tante), omdat zij zo
mooi de Mondscheinsonate kon spelen. 29 Vrij associerend worden dus
beelden van heel verschillende herkomst samengevoegd tot een nieuw
patroon.
Twee andere, letterlijke citaten zijn in het verhaal verwerkt. Te zamen
geven zij aan, waar Maria Dermait zelf staat.
'- Wie zijt gij krijgsman zo vol moed met wien ik gisteren streed? dat vers ken je toch, is niet?' De versregel die Quiriens vader hier in
verband met het optreden van Thomas Matoelesia citeert, 3° is afkomstig
uit een ballade uit 1818, 'De twee broeders voor Bommel (uit 1599)'
van Willem Bilderdijk." Twee soldaten, afkomstig uit vijandige kampen, het Nederlandse en Spaanse, blijken dezelfde vader te hebben en
bidden, dat zij tegelijkertijd mogen sterven door een en hetzelfde schot,
hetgeen verhoord wordt. DermotIt illustreert hier met Bilderdijk haar
visie op de absurditeit van de opstand en van iedere oorlog: broeders,
die elkaar naar het leven staan. Waarbij wij onmiddellijk moeten denken aan de rol van 'grote broer' die de Nederlandse koloniaal zich
volgens de traditie toebedeelde.
'I shall be satisfied when I awake, with thy likeness.' 32 Deze laatste
regel uit psalm 17, 'Gebed van een onschuldig vervolgde', is het motto
van 'De juwelen haarkam'. Zoals bij Verhuell en anderen te lezen is,
is deze psalm inspiratiebron voor de opstand geweest. Dermoilt citeert
met historisch inlevingsvermogen in het Engels: leider van de opstand
Matoelesia, voormalig sergeant-majoor in het Britse leger, las ongetwijfeld uit een Engelstalige bijbel. Door de verwijzing naar psalm 17 als
motto te kiezen en die psalm bovendien nog eens nadrukkelijk te laten
terugkeren in haar verhaal, ondersteunt Dermoilt de visie, dat het verzet
legitiem geweest is.
Samen tonen deze twee laatste citaten de twee kanten van de opstand:
het absurde van elkaar bestrijdende broeders, en de noodzaak van verzet
bij onderdrukking. Dat die twee tegelijkertijd waar kunnen zijn, is de
tragiek die in het verhaal voelbaar gemaakt wordt.
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Visuele bronnen
Aan het begin van Dermonts belangstelling voor Maurits VerHuell zou
een bezoek aan het toenmalige Gemeentemuseum in haar woonplaats
Arnhem hebben kunnen staan. Het Gemeentemuseum Arnhem, ontstaan uit een legaat van Maurits' zoon Alexander VerHuell, hield sinds
de oprichting (1923) tot in de jaren vijftig een VerHuellkamer in stand.33
Het is moeilijk te achterhalen wat er in die kamer te zien is geweest,
er bestaat geen inventarislijst. Op een foto uit 1935, bewaard in het
Historisch Museum Arnhem, zien we in elk geval geen empirekamer
zoals DermotIt die beschrijft, maar het meubilair van Alexander
VerHuell in een laat-negentiende-eeuwse 'ondefinieerbare mengstijl'.34
Bij Van den Berg van Saparoea lezen we, dat er een kruidnagelen
scheepje geweest moet zijn uit het bezit van Maurits VerHuell (in het
verhaal terugkerend als Quiriens cadeau aan Brammetje), verder een
portret van Maurits in olieverf en 'gekleurde platen' van oorlogsvloten.35
Die 'platen' betroffen aquarellen, gemaakt door Maurits VerHuell. Na
zijn terugkeer heeft hij aan de hand van het kleine aantal schetsen dat
uit de schipbreuk gered kon worden, zijn onderweg gemaakte tekeningen gereconstrueerd. Tussen 1820 en 1835 maakte hij een serie van 107
kwalitatief goede aquarellen. De bedoeling was om hiernaar lithografieen te laten maken, die een apart platendeel bij zijn reisboek zouden
vormen. Daar is het echter nooit van gekomen. 36 Wel keert een aantal
van deze platen in het boek terug als staalgravure (en dus in zwart-wit).
In 'De juwelen haarkam' worden vier 'tekeningen' van VerHuell
uitvoerig beschreven, gebruikmakend van de bijbehorende teksten.37
Waar over kleuren wordt gesproken, moet Maria Dermoilt de originelen
in het museum hebben gezien. Het zijn in ieder geval: uit het Historisch
Museum Arnhem de in de vroegere VerHuellkamer geexposeerde aquarel 'Kora-koravloot uit Ternate en Tidore' (GM 1352), en het getekende
portret van 'Thomas Matulesia' (GM 1359), mogelijk ook de 'Ambonese
oorlogsprauw' (GM 1470), en uit het Maritiem Museum Rotterdam de
aquarel 'Het ontwapenen der opstandelingen op het eiland Honimoa
en wedervinden van een der kinderen van den vermoorden resident'
(P2161-49).
In Arnhem worden twee portretten van Matoelesia van de hand van
Maurits VerHuell bewaard. Het eerste is een ruwe potloodschets, het
tweede de meer uitgewerkte tekening die DermotIt bij 'Hier' heeft gereproduceerd. Beide zijn van matige kwaliteit, niet opgenomen in
VerHuells boek en noch in Dermoilts tijd noch tevoren ooit geexposeerd.
In het verhaal noemt Dermofit zijn gezicht eerst 'duister', later 'lijdend'.
In de inventarislijst worden deze tekeningen beschreven als 'vermoedelijk geschetst op de vooravond van de terechtstelling. 15 dec 1817' en
'kop, blootshoofds met kam, met Nederlands uniform met epauletten,
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afkomstig van de majoor der genie Beetjes'. Wij weten niet hoe realistisch VerHuell, naar eigen zeggen gewoon zijn onderwerpen 'op de
plaats zelve dadelijk of te schetsen', 38 gewerkt heeft. In zijn landschapstekeningen manipuleert hij de elementen net zolang, tot de compositie
een neoclassicistisch evenwicht heeft. 39 Details geeft hij niet zoals hij
ze aantreft, maar zoals het hem het meest pregnant lijkt. Dit kan
verklaren, waarom zijn Matoelesfa in gevangenschap nog altijd de geroofde Nederlandse uniformjas draagt, wat onwaarschijnlijk lijkt. 4° In
het manuscript van zijn Herinneringen, bewaard in het Rijksarchief Gelderland, heeft VerHuell opnieuw tekeningen gemaakt, nu in gewassen
Oost-Indische inkt, waaronder weer een (evenmin in zijn boek opgenomen) portret van Matoelesfa. 4' Het lijkt op de twee die we al kennen
- maar nu gaat hij gekleed in een eenvoudig hemd.
'De juwelen haarkam' geeft een uitvoerige beschrijving van de tekening waarop VerHuell een cruciaal moment heeft afgebeeld: 'Het ontwapenen der opstandelingen op het eiland Honimoa (dat is: Saparoea) en
wedervinden van een der kinderen van den vermoorden Resident van
den Berg'. Het Arnhems museum bezit van dit werk een aantal versies,
maar die wijken alle of van Dermofits beschrijving waarin een 'kleine
tamboersjongen met een grote sjerp en een grote trom omhangen' voorkomt. 42 Haar variant komt ook niet overeen met de staalgravure in
VerHuells boek. De oplossing ligt in Rotterdam, waar de aquarel in
deze versie bewaard wordt in het Maritiem Museum. Dit hoeft niet te
betekenen dat Dermoilt naar Rotterdam gereisd is. Van den Berg van
Saparoea reproduceerde deze afbeelding tweemaa1.43
Daarmee was hij de eerste na meer dan honderd jaar, die werk van
VerHuell onder de aandacht bracht, louter om documentaire redenen.
Het teken- en schilderwerk van Maurits VerHuell was compleet in
vergetelheid geraakt. DermotIt moet de kwaliteiten ervan als een der
eersten hebben gezien. In 1957 wordt het werk voor het eerst beschreven,44 in 1977 wordt voor het eerst een tentoonstelling aan hem gewijd.
Daarop zijn tot nu toe vijf exposities gevolgd.45
Tenslotte publiceerde Van den Berg van Saparoea uit zijn familiebezit
de (anonieme) olieverfportretten van de omgekomen ouders van Jean
Lubbert van den Berg. Hij vermeldt, dat de kam in het haar van de
residentsvrouw, Johanna Christina Umbgrove, 'de' kam is. 46 Waarschijnlijk zijn die portretten na de dood van de voorgestelden gemaakt
aan de hand van twee eerder vervaardigde miniatuurportretten. 47 Dit
zal gebeurd zijn, nadat dankzij VerHuell de juwelen haarkam in de
familieschoot was teruggekeerd, zodat die 'naar het leven' kon worden
afgebeeld. DermotIt geeft er in 'De juwelen haarkam' blijk van deze
reproducties goed te hebben bekeken: 'Hij jeugdig, wat slap dacht ik.
En zij, wel lief, donker, met donker haar, zo, met pony' en 'altijd dat
juwelen kammetje in haar haar'. 48 Haar beschrijving past naadloos op
de beeltenissen.
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Conclusies
Het sfeerrijke en subtiele, wat verdroomde verhaal 'De juwelen haarkam' heeft een veel intellectuelere basis dan men zou denken. Dermolit
heeft zelfstandig onderzoek gedaan in het Arnhems museum en in het
Rijksarchief Gelderland, en zij heeft de historische vakliteratuur bestudeerd. Haar resultaten zijn in de passages over de Molukse opstand,
waar het haar kennelijk het meest om te doen was, vrijwel letterlijk
verwerkt, maar zonder dat zij zich verantwoordt. Als zij afwijkt van de
historische bronnen, gaat het om een aanpassing die haar visie op de
opstand versterkt (zoals in haar beschrijving van Matoelesia). In de
Gelderse verhaallijn veroorlooft zij zich talrijke vrijheden zonder aanwijsbare reden: de geschiedenis heeft vooral de stof geleverd die haar
fantasie aan het werk zet. De moeder-zoonthematiek in het verhaal zou
door het archiefonderzoek naar de familie VerHuell kunnen zijn geinspireerd, in elk geval wordt die thematiek erdoor ondersteund. Haar
taalgebruik is beinvloed door Rumphius. De visuele bronnen gaven
haar de gelegenheid uitvoerige, beeldende beschrijvingen van de gebeurtenissen op de Molukken in te voegen. Portretten (van Matoelesia,
van de resident en zijn vrouw) inspireerden haar persoonsbeschrijvingen. Zij vestigde als eerste de aandacht op het vergeten beeldend werk
van Maurits VerHuell.
Het blijft een vraag, in hoeverre zij bewust een literair experiment
heeft willen uitvoeren door montage toe te passen als verteltechniek.
Gegevens hierover heb ik niet aangetroffen. Misschien is het vrijwel
letterlijk verwerken van zoveel verschillende bronnen in een betrekkelijk kort verhaal een oorzaak van de raadselachtige, soms ook wel wat
onhandige indruk die het verhaal maakt. Sommige passages blijven
onbegrijpelijk voor wie de context niet kept.
Binnen haar werk staat dit historische verhaal op zichzelf. 49 Meestal
roept zij een verleden op dat zij zelf heeft meegemaakt. De omstandigheid, dat haar eigen herinneringen hier niet toereikend waren, kan een
drijfveer geweest zijn om zich te verdiepen in de geschiedenis. Het is
ook mogelijk, dat zij, indirect zoals zoveel in haar werk indirect is, heeft
willen reageren op de politieke actualiteit. Zij schreef dit verhaal niet
lang na de politionele acties en de komst van duizenden Molukse soldaten met hun gezinnen naar Nederland. Misschien zag zij de Quiriens
en Matoelesia's om zich heen. Maar bewijzen zijn hier niet voor...
In ieder geval blijkt, dat het nodig is om Maria DermotIt met veel
aandacht en grote nauwkeurigheid te lezen. Want ondanks het veelgeroemde 'orale' karakter van haar werk, is dit de manier waarop zij
geschreven heeft.
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De geboorteakte van Maria Dermofit
EVA ANDRIANI EN OLF PRAAMSTRA

De raadsels rondom de geboorte van Maria Dermoilt-Ingerman worden
ook in de onlangs verschenen biografie van Kester Freriks, Geheim Indie.
Het leven van Maria Dermofit, 1888-1962, niet weggenomen. In de in 1972
verschenen biografie van Johan van der Woude werd al openlijk getwijfeld aan de wettige afkomst van Maria DermotIt.' De meeste mensen
die haar persoonlijk gekend hebben, kunnen niet geloven dat zij geen
Indonesisch bloed zou hebben. 2 Officieel is zij een dochter van Frederik
Ingerman (1856-1919) en Anna Sophia Halverhout (1860-1889), maar
noch Van der Woude noch Freriks hebben een geboorteakte van haar
terug kunnen vinden. Opmerkelijk is bovendien dat zij in de genealogie
van de familie Dermofit die is opgenomen in deel 11 van het Nederlands
Patriciaat geen moeder krijgt toegewezen: alleen de naam van haar vader
wordt daar vermeld. En dan zijn er nog de foto's, waarop Maria met
haar Indische uiterlijk zo opvallend afsteekt bij haar Hollandse ouders.
Er is een verhaal van Maria Dermal'It zeif, dat misschien geinspireerd
is op een herinnering aan haar ouderlijk huis. 'Op de suikerplantage
diep in het binnenland van Java', zo begint het verhaal De kwade slang,
'stond nog altijd het oude huis in de oude tuin, "het grote huis" zoals
het genoemd werd.' Hier woont een man met twee vrouwen: de een
woont in het grote huis - zij is blond en heeft een kind - de ander, een
Indonesische, 'in het kleine huis verstopt achter de doornen haag van
de kleine tuin, bij de rivier'. De man woonde in het grote huis, maar
kwam regelmatig bij de vrouw in het kleine: soms 's morgens, soms
's avonds of 's nachts. Een tijd lang ging het goed, maar toen begon de
vrouw in het kleine huis to veranderen. Ze wilde de man voor zich
alleen hebben en hield zich niet langer verborgen. Ze liep de tuin van
het grote huis in en keek dreigend naar het kind. De blonde vrouw
schrok daar zo van dat ze met haar kind het huis ontvluchtte. Toen de
man thuiskwam, werd hij opgewacht door de vrouw in het kleine huis.
'Hij had nog nooit iemand zo stralend gezien, zo brandend en teder.
"Nu, kom je nu bij mij in het kleine huis wonen?"
"Neen," zei de man, "ik woon in het grote huis."'
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Maria in 1906. Een Indisch meisje?
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Kort daarna, toen hij weer bij haar op bezoek was, werd hij na het
drinken van een kopje koffie ziek en voor de nacht was hij al dood.
'Zo stierf de man dus in het kleine huis, zó, alsof hij er gewoond had.'3
Misschien verwijst dit verhaal naar hetzelfde gerucht waarvan Van
der Woude in een van zijn brieven melding maakt, en dat Kester Freriks
van Rob Nieuwenhuys heeft gehoord. 4 Van der Woude: 'Er circuleert
in de familie [...] het sensationele verhaal, dat de vrouw van Ingerman,
(haar moeder dus), zou zijn vergiftigd, en de mogelijkheid bestaat, als
M[aria] D [ermont] een "voorkind" zou zijn geweest, dat ze in feite
ouder zou zijn dan is opgegeven. Het gebeurde vaak genoeg dat voorkinderen gewoon door de Europese vrouw als kind werden opgevoed.'5
Geen van beide biografen heeft het raadsel rondom Maria's geboorte
kunnen oplossen, en de kans is groot dat het nooit zal worden opgelost.
Aan de andere kant kan nader onderzoek nog wel het een en ander verhelderen.
Zowel Van der Woude als Freriks zien een belangrijke aanwijzing
voor de Indische afkomst van Maria Dermofit in het ontbreken van een
geboorteakte en de afwezigheid van de naam van haar moeder in de
opgave in het Nederlands Patriciaat. Kester Freriks schrijft hierover: 'De
oorzaak van al deze geruchten en gissingen moet, uiteindelijk, bij Frederik Ingerman zelf gezocht worden. Want waarom ontbreekt de naam
van Anna Sophie Ingerman in het Nederlands Patriciaat, staat er alleen
"dr. [= dochter] van Frederik Ingerman"?'6
Freriks gaat ervan uit dat Frederik Ingerman zijn dochter bij haar
geboorte liet opnemen in het Nederlands Patriciaat. Daar staat over haar
het volgende:
Helena Anthonia Maria Elisabeth Ingerman, geb. Sf. [= suikerfabriek] Tirto (res. Pekalongan) 15 juni 1888, dr. van Frederik
Ingerman (Poerworedjo).
Freriks verbaast zich over de aanduiding van de plaats Poerworedjo
achter Ingermans naam, omdat die daar, voor zover hem bekend, nooit
heeft gewoond. 7 Maar deze verbazing berust evenals zijn veronderstelling dat Ingerman zijn dochter bij haar geboorte heeft laten inschrijven
bij het Nederlands Patriciaat op een misverstand. Een familie die zijn
stamboom wil laten opnemen in het Nederlands Patriciaat moet daartoe
in de regel zelf het initiatief nemen en zelf aan het Centraal Bureau
voor Genealogie (CBG) in Den Haag de daarvoor benodigde informatie
leveren. De gegevens over Maria komen voor in de genealogie van de
familie Dermoilt die in 1920 in het Nederlands Patriciaat is gepubliceerd.
Dat betekent dat de familie Dermolit deze gegevens niet lang voor het
verschijnen van dit deeltje van het Nederlands Patriciaat aan het CBG
heeft verstrekt. Daarom staat achter haar naam en die van haar echtgenoot de plaats Poerworedjo, want daar woonden zij van 1916 tot 1918.
In het CBG is over deze genealogie geen dossier of correspondentie
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bewaard gebleven en dus is er geen enkele reden om aan te nemen dat
de informatie over de ouders van Maria Dermout van Frederik Ingerman
afkomstig is.8
Intussen heeft Freriks onderzoek verricht in de archieven van Pekalongan en Poerworedjo, maar zonder resultaat. 'Van der Woude', schrijft
Freriks, 'deed in verschillende Nederlandse archieven naspeuringen
naar de afkomst van Maria Dermout-Ingerman. In Indonesia heeft hij
nooit gezocht. Ik heb dat wel gedaan, maar zonder doorslaggevend
resultaat.'9 Nu is het niet helemaal waar dat Van der Woude geen enkel
onderzoek heeft verricht in Indonesische archieven. Via het Algemeen
Rijksarchief heeft hij navraag gedaan bij het Arsip Nasional in Jakarta,
maar daar bleek de geboorteakte van Maria Dermout niet bewaard te
zijn.'° Dat feit op zich is overigens niet verrassend, want het Arsip
Nasional is nu eenmaal niet de aangewezen plaats om naar de geboorteakte te zoeken van iemand die in Pekalongan geboren is. Als het om
archieven gaat is Nederlands-India net Nederland, en dus bevinden de
bevolkingsregisters zich - als ze tenminste niet zijn verdwenen - in de
archieven van de plaatsen waar de bevolking indertijd is ingeschreven.
Even goed als men in Nederland iemand die in Deventer geboren is in
het gemeentearchief daar en niet in het Algemeen Rijksarchief in Den
Haag zal zoeken, is men voor het zoeken naar de geboorteakte van
Maria Dermout aangewezen op Pekalongan.
'In de archieven van Pekalongan en Poerworedjo', schrijft Freriks,
'is de geboorteakte onvindbaar. Veel bronnen uit de late negentiende
eeuw zijn in India zoekgeraakt of vernietigd, "rata" zoals een Indonesische archivaris het verwoordde. "Weg"."
Freriks heeft kennelijk met de verkeerde Indonesische archivaris gesproken, want de geboorteakte van Maria Dermout bevindt zich nog
steeds in het gemeentearchief van Pekalongan. De tekst ervan luidt:

Nummer zestien
Heden den zestienden Juni achttien honderd acht en tachtig
verscheen voor mij Karel Boogaard, gewoon ambtenaar van den
burgerlijken stand te Pekalongan Frederik Ingerman oud twee en
dertig jaren van beroep tuinopziener, wonende te Tirto, afdeeling en residentie Pekalongan die mij heeft verklaard dat ten
zijnen huize te Tirto, afdeeling en residentie Pekalongan op Vrijdag den vijftienden Juni achttien honderd acht en tachtig des
avonds ten zeven ure is geboren een kind van de vrouwelijke
kunne uit Anna Sophia Halverhout zijn echtgenoote, aan welk
kind zijn gegeven de voornamen Helena Anthonia Maria Elisabeth.
Deze aangifte is geschied in tegenwoordigheid van Johannes
Frederikus Albertus Westhoffoud zeven en veertig jaren, van beroep
klerk op het residentiekantoor te Pekalongan, en Willem Toorop
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oud vijf en twintig jaren, van beroep klerk op het residentiekantoor te Pekalongan, beiden wonende te Pekalongan. Van welke
aangifte deze akte is opgemaakt en na voorlezing onderteekend.
[was getekend]
K. Boogaard
Johannes Frederikus Albertus Westhoff
Willem Toorop
Frederik Ingerman
De geboorteakte is dus terecht, maar daarmee is het raadsel over de
afkomst van Maria DermotIt nog niet opgelost. Als Frederik Ingerman
een dochter bij een andere vrouw had verwekt dat hij voor het wettige
kind van hem en zijn echte vrouw had willen laten doorgaan, dan had
hij dat op deze manier zonder enige controle kunnen aangeven.
En er blijft genoeg raadselachtigs over omtrent de geboorte van Maria
Dermolit. Vast staat dat een half jaar na haar geboorte Anna Sophia
Halverhout is overleden, op 25 januari 1889. 12 Aan bloedvergiftiging,
schrijven Van der Woude en Freriks." Ook staat vast dat vanaf 1889
Frederik Ingerman in de Naamlzjst der Europeesche inwoners van Nederlandsch-Indie niet langer voorkomt onder de inwoners van Pekalongan.
En Maria zelf zou kort daarna naar Nederland zijn gestuurd, naar haar
grootmoeder. Hoewel beiden zich op dezelfde bron beroepen - een
aantekening op de achterkant van een fotootje van de kleine Maria is zij volgens Van der Woude op dat moment een en volgens Freriks
twee jaar oud. 14 In elk geval ging zij niet, zoals Van der Woude en
Freriks beweren, naar haar grootmoeder Halverhout in Den Haag, want
uit het Bevolkingsregister in Den Haag blijkt dat die daar pas op 17 juni
1907 is komen wonen." En als Maria in 1889 of 1890 naar Nederland
is gegaan, hoe lang blijft zij er dan? Er valt kortom nog heel wat onderzoek te doen, ook in de archieven in Nederland.
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Noten
1 Vergl. Johan van der Woude, Maria Dermait: de vrouw en de schriffster.
's-Gravenhage [etc.], 1973, p. 16-18.
2 Vergl. K. Freriks, Geheim Indie. Het leven van Maria Dermofit, 1888-1962.
Amsterdam, 2000, p. 301-311.
3 Maria DermoUt, Verzameld werk. Amsterdam, 1970, p. 458-461.
4 K. Freriks, Geheim Indie, p. 27.
5 Brief van Johan van der Woude aan Hans Warren, dd. [1973], in: Archief
Johan van der Woude in Rijksarchief Gelderland, Arnhem.
6 K. Freriks, Geheim Indie, p. 29.
7 K. Freriks, Geheim Indie, p. 24.
8 Freriks vermeldt op p. 304 van Geheim Indie het bestaan van een document
en twee brieven m.b.t. deze genealogie, maar navraag bij het CBG leert
dat die stukken zich daar niet bevinden. Mededeling van mevr. S.G. Visscher in een brief dd. 2 februari 2001.
9 K. Freriks, Geheim Indie, p. 30.
10 Johan van der Woude, Maria Dermoett, p. 18.
11 K. Freriks, Geheim Indie, p. 24.
12 Zie Naamlijst der Europeesche inwoners van Nederlandsch-Indie. Batavia, 1890,
p. 367.
13 Johan van der Woude, Maria Derma/it, p. 19; K. Freriks, Geheim Indie, p. 27.
14 Johan van der Woude, Maria Dermofit, p. 19; K. Freriks, Geheim Indie, p. 32.
15 Bevolkingsregister 1895-1913 in Gemeentearchief 's-Gravenhage.
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Een brief van Maria Dermofit aan
Rob Nieuwenhuys
Het verhaal en niet de schrijver!
BARNEY AGERBEEK

In zijn biografie van Maria Dermoilt, Geheim Indie, vermeldt Kester
Freriks op blz. 268, dat Rob Nieuwenhuys in Het Parool van 30 november
1956 een afwijzend oordeel velde over Dermoilts kort tevoren verschenen boek De juwelen haarkam. Freriks citeert uit de recensie:
Het veelvuldige gebruik van verkleinwoordjes, van herhalinkjes, van weglatingen en inversies, van gedachtenstreepjes en
puntjes, puntjes, puntjes, wijzen op een grote esthetische bekommernis, die haar toch al te ijle talent schaadt [...].
Die kritiek kwam hard aan bij Dermolit, vooral ook omdat zij een hoge
dunk had van Nieuwenhuys en zij hem beschouwde als 'een der onzen'.
Vanuit Noordwijk stuurde zij hem een brief. Een brief die onlangs op
een veiling te koop werd aangeboden. Ik vond hem erg belangwekkend.
Om te beginnen valt uit de tekst op te maken dat Nieuwenhuys zich
na publicatie van zijn recensie genoopt heeft gevoeld om aan Dermoilt
een brief te schrijven. Dermoilts brief is daarop een antwoord. Ze stelt
zich heel bescheiden op; maakt zichzelf klein. Maar ze verdedigt zich
ook, speciaal tegen het verwijt dat ze fraai wil schrijven. 'Een klap op
het runderhoofd' noemt ze het. En ze verklaart dat er niets aan te doen
valt: 'Ik kan geen beterschap beloven', schrijft ze. Zoals het een groot
schrijver betaamt, neemt ze zich voor om trouw aan zichzelf te blijven,
te blijven schrijven zoals het haar goeddunkt, wat de kritiek ook zeggen
moge.
De enigszins onbeholpen stijl van de brief verraadt mijns inziens
hoezeer ze aarzelt bij het bouwen aan haar zinnen. Als bij een tekenaar
van wie de lijnen verraden dat hij, al werkende, zoekt naar de juiste
weergave van wat hij wil laten zien. In de brief (zoals meer van haar
brieven) gaat de onhandigheid tamelijk ver. Ze schrijft bijna zoals we
spreken, in onafgemaakte en zelfs onhandige zinnen. Ze tast naar wijkende, wegvluchtende gedachten. In haar literaire werk maakt ze van
die zwakte een kracht. Ze stileert dan haar 'zoekende' zinsconstructies,
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wat iets geheel anders is dan het artificieel 'fraai' maken van de stijl.
Ze verfijnt haar beelden, vooral met de bedoeling om een sfeer zo precies
mogelijk weer te geven. En doet dat door wendingen, vaak toevoegingen; op een manier die men 'pointillistisch' zou kunnen noemen.
Zij ziet zich als een verteller, die een bestaand verhaal herhaalt. De
beelden, die zij oproept, vormen een band met het verleden, maar ook
met de toekomst. Omdat het menselijk handelen zich herhaalt, vaak
voorspelbaar is; omdat een waarschuwing geboden is...
Een goede verteller plaatst zich niet op de voorgrond, wil niet behagen. Ik vind het veelzeggend, dat zij al schrijvende bedenkt, dat zij haar
foto's terug wil hebben (een groot verzoek) en het cliché 'tegen elke
prijs' wil laten vernietigen.
De brief is ook ontroerend. Ik voel er DermotIts verlangen in om op
de juiste gronden erkend te worden, voel vooral ook haar kwetsbaarheid
en haar gekwetst-zijn. Toen ik bemerkte dat geen nationale instantie,
bibliotheek noch museum, belangstelling voor de brief aan de dag
legde, dacht ik: dan koop ik hem.
Hieronder volgt, voorafgegaan door de bewuste recensie van Rob Nieuwenhuys, de tekst van Maria Dermoilts brief.
HET PAROOL

VRIJDAG 30 NOVEMBER 1956

MARIA DERMOUT: GEDETAILLEERD "VERTELSTER VAN VERHALEN"
"DE JUWELEN HAARKAM" MIST DE GEDISCIPLINEERDE ONTROERING
VAN "DE TIENDUIZEND DINGEN"
Merkwaardig als men zich dit realiseert: de nieuwe winnares van de
Reina-Geerlingsprijs die binnenkort op haar vierentwintigste jaar debuteert, en Maria Dermoilt die in 1951 hetzelfde deed op haar drieenzestigste. De eerste die jong de literatuur instapt, niet zonder illusies natuurlijk, met alle mogelijkheden voor zich en Maria Dermot'it die als
het ware door een toeval in de literatuur terechtkomt, na een mensenleven op Java, Celebes en in de Molukken te hebben gewoond.
Een laat debuut is natuurlijk nooit zonder "voorstudie" geweest. Ook
Maria DermotIt zal zeker eerder hebben geschreven, ze zal notities hebben gemaakt, ze zal verhalen hebben opgetekend en ze zal misschien
familie en vrienden van vele brieven hebben voorzien, maar ze zal niet
of nauwelijks aan publicatie hebben gedacht. Omdat een literaire traditie onder de Nederlanders in Indonesia nooit heeft bestaan. Het doel
waarvoor men er kwam, de hele wijze van leven, de sfeer van interessen
en belangen waren nu eenmaal niet bevorderlijk voor een specifiek
letterkundig leven.
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De Europese samenleving heeft ook eigenlijk nooit litteratoren voortgebracht, wel ambtenaren, planters, onderwijzers, gouvernantes, huisvrouwen, journalisten, kooplieden en officieren die óók wel eens tot
schrijven of zelfs dichten kwamen. Voor al deze mensen die altijd "wat
anders" en stilzwijgend "wat beters" te doen hadden was de letterkundige bezigheid iets waarvoor men zich eigenlijk behoorde te generen,
iets wat men in het geheim bedreef en waarmee men alleen in kleine
kring kon pronken.
Aan het leven buiten een literaire traditie zijn natuurlijk nadelen
verbonden geweest maar ook voordelen. De Indische schrijver heeft
nooit geleerd het domein van de literatuur te omgrenzen, vandaar dat
hij gemakkelijk kon afglijden naar de journalistiek, naar het pamflet,
de brochure en het feuilleton; aan de andere kant heeft hij ook nooit
de verplichting gevoeld Literatuur te scheppen. Op hem heeft nooit de
erfenis van tachtig gedrukt. Enkele letterkundige stromingen als bijvoorbeeld het naturalisme der jaren tachtig en negentig mogen wel
eens merkbaar zijn geweest, hun eisen zijn steeds doorkruist door de
eisen van het verhaal. Want het vertellen is in Indonesia altijd in hoog
aanzien geweest; het trad in de plaats van de literatuur. Iemand die
een "mooi verhaal" kon doen (de vaste uitdrukking hiervoor) was overal
recu; hij kon er zelfs promotie door maken. Zo in Indonesia geen literaire
traditie heeft bestaan, dan toch wel een andere en zeer sterk werkzame,
een die naar de soos voert, naar de befaamde "kletstafel", .maar ook
naar de achtergalerij en de bediendenkamers. Hier leerde men vertellen,
"verhalen doen", hier hadden ook de bedienden deel aan, de verteltraditie: de naaister, de "lijfmeid van mevrouw" en de kindermeid (ja,
deze vooral). Ze waren zelf met honderden verhalen opgegroeid en
droegen hun erfenis over op hun meesteressen.
Maria DermotIt heeft geen enkele roman geschreven in de strikte zin
des woords, geen boeken met een intrige en een handeling die zich
langs bepaalde wetten voltrekt. Ze heeft nooit iets anders gedaan dan
verhalen verteld, haar eigen verhalen en andere verhalen en dan vermengd met een grote liefde voor details soms en met een gevoel voor
dramatische spanningen tussen de mensen zonder dat deze worden
uitgewerkt. Het verband tussen de gebeurtenissen wordt nergens nadrukkelijk gelegd, hoogstens aangeduid.
Deze wijze van vertellen, die Maria Dermoilt volstrekt eigen is, past
wonderwel bij haar eerste verhaal "Nog pas gisteren", dat geheel vanuit
de herinnering is geschreven. In die herinnering verschijnen een oude
suikerfabriek in Midden-Java, een administrateurswoning met een ommuurd erf onder donkere bomen; ook gebeurtenissen: een tocht naar
een hoger gelegen onderneming, het baden bij de bron, een maalfeest
en een dansavond die bijna iets van een lichte maskerade krijgt, met
snorren en baarden, linten en kokardes in het haar. En daartussen de
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grote mensen, de grote-mensen-dingen en de grote-mensen-belangen.
Hun liefdes en hun kleine drama's.
En heel dit leven wordt gezien en beleefd door een klein meisje van
tien jaar misschien, dat begrijpt en tegelijk niet begrijpt, dat te midden
van de oudere mensen in hun wereld leeft en tegelijk in een andere.
In een die volstrekt anders is gestructureerd en die sterk worth bepaald
door de omgeving. Door de omgang met de bedienden, of de ontmoeting
met "de oude heer", die waarschijnlijk niemand anders is geweest dan
de bekende Van Hiem, de schrijver van "De Javaanse geestenwereld"
hij was een wijze die macht bezat, die de "goede" en "slechte" dagen
kon berekenen, die alles wist van planten en kruiden en die alle "verhalen" van vroeger kende.
In deze wereld waarin "wonderen" kunnen gebeuren en waarin men
altijd rekening moet houden met de kosmische krachten, groeide Maria
Dermoilt als kind op. Ze werd erdoor verontrust en ze was er tegelijkertijd mee vertrouwd. In ieder geval werd in deze kinderjaren de voorstellingswereld gevormd die voorgoed een stempel gedrukt heeft op haar
persoonlijkheid. Zonder deze Indische jeugd zou ze nooit geworden
zijn die ze nu is. Een westerse opvoeding en een Europese literaire
vorming hebben het oorspronkelijke culturele patroon nooit kunnen
uitwissen. Als het erop aankomt is ze in deze betekenis het "Indische
meisje" gebleven, ook als schrijfster, met een andere ontvankelijkheid.
Op haar elfde jaar - we kunnen het in het biografietje lezen dat ze
zelf schreef - werd ze voor een Europese opvoeding naar Holland gestuurd. Op haar achttiende jaar trouwde ze en keerde naar Indonesia
terug. Ze bleef er zeven en twintig jaar. Het pleit voor haar onbevangenheid en gemis aan raciaal vooroordeel dat ze nooit aan de oppervlakte
van de Europese samenleving is blijven hangen, dat ze de draad van
vroeger weer opnam, en weer doordrong tot die andere wereld, die ze
als kind reeds onbewust in zich had opgenomen. Ze had hierbij het
voordeel dat ze buiten de Europese centra kwam te wonen, op binnenplaatsen en buitenbezittingen waar de omgang met de bevolking vanzelfsprekender is en het doordringen tot de Indonesische gevoelswereld
gemakkelijker.
Verhalen en nog eens verhalen; Maria DermoUts werk en vooral haar
latere boeken zijn zonder verhalen ondenkbaar. Ze vormen er het stramien van, waar de hele intrige, waar de gebeurtenissen mee verbonden
zijn, ze bepalen er de voor Europeanen zeer eigenaardige atmosfeer
van. "Ik heb", schreef ze eens, "het grote voorrecht gehad, dat er altijd
levende vertellers, vertelsters in mijn leven waren". En ze noemt er
zelfs een bij naam: Louisa uit Ambon, die zo prachtig vertellen kon
over de koralen boom, de kreeft en de slang, en de karbonkels. De
besten onder hen die "de gave des woords" hadden - Maria Dermoilt
zegt het wel niet maar het moet wel zo wezen - waren tevens ingewijden, doekoens, die door hun macht over het woord, ziekte en dood
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konden bezweren en een ziel konden oproepen of afweren; ze beschikten bijna altijd over occulte krachten, zoals baboe Fatimah in het verhaal
van de "Twee jade reigers" uit de onlangs bij Querido verschenen bundel verhalen (Maria Dermoilt, De juwelen haarkam. Em. Querido 1956
f. 6,25). In deze wereld is het woord "functioneel", d.w.z. het is in staat
het menselijk leven en het menselijk lot richting te geven.
Dit soort verhalen, die alle het doel hebben een relatie tussen de
mensen onderling en de kosmos te bewerkstelligen, zijn beslissend
geweest voor de wijze waarop Maria Dermal zich tot de dingen en
de mensen verhoudt. Men krijgt de indruk dat zij zich dit vooral al
schrijvende bewust is geworden. Hoe langer hoe meer, zo lijkt het wel,
zijn de gebeurtenissen om de mensen in verband gebracht met wat men
het "kosmische gebeuren" kan noemen.
Was "Nog pas gisteren" als verhaal eigenlijk niets dan een herinnering,
"een afgestofte, opgepoetste oude herinnering" - zo zegt Maria Dermoilt
met lichte zelfspot - de aanwijzingen waren reeds aanwezig in de gesprekken tussen het kleine meisje en baboe Oerip en in woorden van
"de oude heer". Maar het grote-mensen-drama dat zich tussen Tante
Nancy en oom Fred ontwikkelt, onttrekt zich nog geheel aan de inwerking van het occulte. Anders is het met de roman "De tienduizend
dingen". Daar wordt de loop van het verhaal - de geschiedenis van een
grote Molukse perkeniersfamilie met al haar vertakkingen en de daarbij
behorende mensen - geheel onderworpen aan de inwerking van evenzovele krachten als er dingen in het boek zijn. En deze vele dingen zijn
inderdaad zoals het motto zegt, "in hun eenheid gezien", omdat de
bezielde wereld, deze wereld die "angker" is, geen onderscheid kent
tussen landschappen, dieren, dingen en gebeurtenissen. Vandaar dat
dit boek - nog altijd het beste dat Maria Dermofit heeft geschreven zo vanzelfsprekend en zo superieur het compositieprobleem oplost bij
een overstelpende veelheid van details.
De novellenbundel "De juwelen haarkam" mist deze eenheid, zelfs
in de afzonderlijke verhalen. De gedisciplineerde ontroering en de omvattende blik die zo opvallend zijn voor "De tienduizend dingen", ontbreken eraan. Het was te verwachten dat op dit boek een daling zou
volgen; dit is op zichzelf niets bijzonders en de verhalen waarvan zeker
enkele al enige jaren oud zijn, hebben stuk voor stuk nog kwaliteiten
genoeg.
Maria DermotIt heeft tot dusver niet over gebrek aan waardering te
klagen gehad; over een breed front heeft men haar matig tot uitbundig
geprezen. Haar boeken zijn inderdaad "beminnelijk", "betoverend" en
"bekoorlijk"; ze bezit een subtiel gevoel voor de onderlinge menselijke
relaties, haar schrijfwijze is delicaat, verfijnd, maar ook wel eens naar
het precieuze neigend. Het veelvuldige gebruik van verkleinwoordjes,
van herhalinkjes, van weglatingen en inversies, van gedachtestreepjes
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en puntjes, puntjes, puntjes, wijzen op een te grote esthetische bekommernis, die haar toch al wat ijle talent schaadt en die een enkele keer
zelfs de indruk van steriliteit wekt - ten onrechte wellicht.
In ieder geval verhindert ze soms door haar te grote preoccupatie met
de vorm de onmiddellijke overdracht van schrijver tot lezer zonder
welke geen literatuur denkbaar is. Hier ligt het gevaar voor een talent
als dat van Maria Dermoilt, een gevaar dat duidelijker in haar verhalen
dan in haar romans naar voren treedt. We kunnen de stijlkrullen in
"De tienduizend dingen" nog voor lief nemen, zoals wij ook Couperus'
woordkunst in een roman als "Van oude mensen" op de koop toe
hebben genomen, omdat de (grote) kwaliteiten elders liggen. Maar net
zo min als we Couperus' neiging tot fraaischrijverij in zijn zwakkere
romans kunnen verdragen, net zo min kunnen wij dit van Maria Dermalt.
R. NIEUWENHUYS

Noordwijk a Z. Dec '56
Tja beste meneer Nieuwenhuys,...(titteltje titteltje)
Wat moet ik zeggen? Moeilijk! omdat uw brief in zover om antwoord
vraagt, een antwoord natuurlijk tussen voetangels en klemmen loopt,
waarvan er sommigen zijn waar ik perse niet in trappen wil.
(Uitleggen helpt zo weinig en is eigenlijk ook niet terzake, of er is een
begrip te voren of het is er niet)
Het gaat niet (soenggoe mati zou ik haast zeggen al zeg ik 't niet graag)
om kritiek an sich op mijn schrijverij, die zal de ene keer lovend, de
andere keer niet lovend, zelfs afkeurend zijn - spreekt vanzelf! En wat
dan nog? Maar dat U - ik zou willen zeggen juist U dit "beeld" van mij
ophangt van - mensen die altijd anders en stilzwijgend wat "beters"
te doen hadden - en "mooie verhalen! - en (waar ik altijd even wild
over word) een estethische bekommernis", "te grote preoccupatie met
de vorm" etc.
Prof. Stuiveling zei verleden jaar ook zo iets, dacht zelfs dat regelrecht
fouten "gewild" zouden zijn.
Maar lieve hemeltje ik ben geen "styliste" in zekere zin geen schrijfster
omdat ik niet schrijven kan, dat weet ik, onze taal geheel onvoldoende
beheers, 't abc van stijl, rythme etc niet weet domweg; daarom schrijf
ik zo moeilijk, wil een verhaal vertellen omdat ik het ergens zie, hoor
... ik weet niet, ik kan dat niet goed zeggen (dat moet ook niet) en het
dan al tastende onder woorden proberen te brengen (in het blinde
bittere land van de woorden, zoals Yeats zegt) ik denk dan: zo eenvoudig
mogelijk! Zo strak mogelijk! Dat lukt niet altijd, en dat is alles, (zelfs
de titteltjes zijn maar onmacht.)
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Dat ik dan toch de indruk van fraai te willen schrijven maak is wel
een kiap op het runderhoofd!
Maar wat er aan te doen? 1k kan niet eens beterschap beloven.
Een kleine troost misschien dat er zoveel kleine domme briefjes van
domme lieden (zo gezegd) zijn, die nooit studie zagen ook en die schrijven - o ik zie de marmeren vloer, en de moeder en dat kind - of ik zie
de prauw.
Een vroeg om een plattegrondje van de baai - dat ik het nog beter zien
kan.
En nu 1 die de vrouw met de armband zag liggen - her undoing - zoals
hij schreef.
(Dit is wat ik graag wil, en meer zal ik nooit kunnen)
Laat ik uitscheiden dit wordt toch uitleggen.
Wel heb ik nog een groot verzoek, ik heb toch al - bedacht het helaas
te laat, zoals zoveel - zo'n verduvelde hekel aan die fotoquaesties, had
deze foto's ook niet moeten zenden wilt u ze graag voor me terugvragen
en ze mij terugzenden en ook en vooral, aan het Parool vragen dat zij
het cliché van deze foto vernietigen. Dat brengt kosten mee die ik gaarne
wil voldoen dat het ook niet misschien nog verder komt, of nog eens
gebruikt kon worden? Wilt U dat even voor me in orde maken? Zonder
direct herrie? + wat jammer dat U zoveel moeite deed voor het vers
over het huis - staat het toch in v.d. Wall? 1k van mijn kant geloof echt
niet dat dit tot een misverstand tussen ons zou behoeven te leiden
verder, waarom eigenlijk?
Met ons aller hartelijke groeten ook aan Uw vrouw.
M.E. Dermoilt-Ingerman
Hierbij uw stukje over de "natuur" dadr, juist dadrOm dacht ik - maar
ja!
+ U bent misschien verwonderd dat dit zo'n punt voor mij zou zijn,
maar het is natuurlijk een fout (mijnerzijds) iemand die vertelt behoort
anonym te zijn, geen foto's, een schuilnaam.

Barney Agerbeek is bankier en verzamelaar. Hij is geraakt door de hedendaagse
beeldende kunst en literatuur. Hij initieert uiteenlopende culturele activiteiten,
waarbij zijn aandacht is gericht op de Nederlands-Indonesische mengcultuur.
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Uitnodiging
Op vrijdag 14 september 2001 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag.
Het programma:
14.00 uur: Opening
14.05 uur: Stephanie Loriaux: Mina Krfiseman: de Indische George

Sand.
14.35 uur: Inge Diimpel: De maan op het water. Weerschijn op papier

van de denkbeelden, fantasieen en realiteit van Elvire Spier.
15.05 uur: Pauze
15.30 uur: Vilan van de Loo: In Buitenzorg is mijn ziel opengegaan.

Over de Indische romanciere Melati van Java (1853-1927).
16.15 uur: Sluiting

Plaats: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Centraal Faciliteitengebouw), Witte Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg ter
hoogte van de Doelensteeg). De zaal wordt aldaar bekendgemaakt.
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
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Redactioneel

Per 1 september 2001 is dr. Bert Paasman, werkzaam aan de Universiteit
van Amsterdam en redacteur van ons tijdschrift, benoemd tot 'Bijzonder
hoogleraar koloniale en postkoloniale cultuur- en literatuurgeschiedenis'. Deze leerstoel is ingesteld door het Indisch Herinneringscentrum
'Het Indisch Huis' te 's-Gravenhage. Paasman zal onderzoek doen en
onderwijs geven alsmede dissertaties begeleiden op het gebied van
voormalig Oost- en West-Indie, van de Compagniestijd of tot en met
de hedendaagse Indische, Surinaamse en Antilliaanse letteren en cultuur. Wij wensen Bert Paasman van harte geluk met deze benoeming
die een extra accent krijgt, omdat het de eerste keer is dat een hoogleraar
op dit (gedeeltelijk ons) terrein wordt aangesteld.
Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden
viert dit jaar zijn 150-jarig bestaan. Een hoogtepunt van de festiviteiten
was de cultureel getinte Indonesie-dag op 23 juni j.l. Onze Werkgroep
leverde daaraan een bijdrage in de vorm van een vijftal causerieen - het
meer pretentieuze 'lezingen' hebben we willen vermijden - onder de
titel 'Om de halve eeuw'. Het onderwerp was de relatie tussen de
Indische letteren en het KITLV in respectievelijk 1851, 1901, 1951,
2001 en 2051. Wij nemen deze causerieen in dit nummer op.
Omdat we meenden in dit bijzondere geval geen andere artikelen te
moeten plaatsen, is dit een KITLV-nummer geworden wat nog wordt
benadrukt door het opnemen van de 'lijst van Indische letteren' 1999,
samengesteld door KITLV-bibliograaf Herman Kemp.
Op 1 november 2001 vindt de presentatie plaats van Journalisten en
heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers, 17441905 van de hand van Gerard Termorshuizen (een coproductie van
KILTV Uitgeverij, Leiden en Nijgh en Van Ditmar, Amsterdam). De
verschijning van dit boek is voor ons aanleiding ons jaarlijkse symposium te wijden aan de relaties tussen koloniale literatuur en pers in
ruime zin. Zoals in voorgaande jaren wordt het symposium op Bronbeek
gehouden. Verdere informatie over het programma, de kosten en de
wijze waarop u zich kunt aanmelden, is te vinden achterin dit nummer.
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Gereisd heb ik, overal, maar nooit trof mijn oog groter wijsheid dan bier (negentiende
eeuw, anoniem; vertaling Roger Top.
Het KITLV-gebouw aan de Witte Singel in Leiden met een Buginees gedicht,
door de Stichting TegenBeeld aangebracht ter gelegenheid van het 150-jarige
bestaan van het Instituut.
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Het ontstaan van 'een snort van
Nederlandsch-Indische litteratuur'
Indische Letteren en het KITLV, 1851
OLF PRAAMSTRA

Niet 1851 maar 1860 is een belangrijke datum in de geschiedenis en
ontwikkeling van de Nederlands-Indische letterkunde; en het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde speelt daar geen enkele
rol in. In 1860 verscheen Multatuli's roman Max Havelaar, een monument
in de Nederlandse literatuurgeschiedenis en vooral in de geschiedenis
van de Nederlands-Indische literatuur. Het KITLV heeft die roman bij
verschijnen niet eens gekocht! Het in 1854 opgerichte Indisch Genootschap wel. Maar als in 1908 na de fusie van het KITLV en het Indisch
Genootschap (zie hierover de bijdrage van Gerard Termorshuizen in
dit nummer) een catalogus uitkomt van het gemeenschappelijke boekenbezit van beide instellingen, dan blijkt dit exemplaar van Max Havelaar ondergebracht in de non-fictie rubriek 'Biografieen en Personalia'.
In deze eerste catalogus van het KITLV telt de rubriek die de Nederlands-Indische letterkunde omvat, slechts ongeveer honderd titels.
Nu rekenden de oprichters van het KITLV het ook niet tot hun taak
om aandacht to schenken aan de Indische letteren. In zijn geschiedenis
van het KITLV wijst Maarten Kuitenbrouwer erop dat - zoals de naam
van het instituut al verraadt - men zich richtte op de taal-, land- en
volkenkunde van de Nederlandse kolonien. In de loop der jaren bleven
van deze drie oorspronkelijke disciplines de taalkunde en de antropologie over, terwijl daaraan later nog geschiedenis en rechtswetenschap
zouden worden toegevoegd. Voor de Indische letterkunde werd slechts
een klein hoekje ingeruimd; en dan nog, zoals uit de genoemde catalogus blijkt, pas laat.
Het KITLV had aanvankelijk nauwelijks oog voor de vorming van
een eigen bibliotheek. Er was niet eens een bibliothecaris. In 1863
- ik citeer Kuitenbrouwer - telde de KITLV-bibliotheek 'slechts 128
monografieen, voor het merendeel eigen uitgaven, 23 periodieken, 56
handschriften en 6 kaarten'. Dit in tegenstelling tot het Indisch Genootschap dat kon beschikken over een bibliothecaris in vaste dienst en
dat twee jaar na de oprichting al 600 titels op de plank had staan. Maar
stel dat het anders was geweest; stel dat in 1851 de fictieve bibliothecaris
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van het KITLV de opdracht had gekregen om een zo volledig mogelijke
collectie Indische letteren op te bouwen: wat had hij dan kunnen
kopen?
Volgens negentiende-eeuwse critici zo goed als niets. Het receptieonderzoek dat Jacqueline Bel in negentiende-eeuwse tijdschriften naar
de Indische roman heeft gedaan, wijst uit dat de literaire kritiek dit
genre pas in de jaren zestig ziet ontstaan. De ene recensent noemt daarbij
als beginpunt Jan ten Brinks Oost-Indische dames en heeren uit 1866, de
ander Max Havelaar van zes jaar eerder. Jan ten Brink zelf is het daar
overigens niet mee eens. Hij opent de bespreking van enkele Indische
auteurs in zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde met: 'Douwes
Dekker is niet de eerste auteur, die van Insulinde heeft gesproken.
Sedert 1850 ontstond er een soort van Nederlandsch-Indische litteratuur.' Maar of nu Max Havelaar het beginpunt was, of dat er al sedert
1850 'een soort van Nederlandsch-Indische litteratuur' zou zijn ontstaan, voor de arme bibliothecaris in 1851 kwam het op hetzelfde neer:
er was niets.
Tenminste, zo lijkt het. Uit Nederlands-Indie zelf echter klonk een
ander geluid. In 1861 schreef W.L. Ritter in de 'Voorrede' van zijn
verhalenbundel Nacht en morgen uit het Indische leven:
Ongeveer eene kwart eeuw geleden, ontstond er eensklaps in
Indie eene letterkundige beweging, voornamelijk ten doel hebbende die schoone bezitting van Nederland beter te doen kennen, dan wel tot dat tijdstip had plaats gegrepen.
Terugrekenend betekent dit, dat er volgens Ritter rond 1835 in Nederlands-Indie een literaire beweging is ontstaan.
Is dat zo? Op het eerste gezicht lijkt er alle reden om aan deze uitlating
te twijfelen. Een goed uitgangspunt voor een globaal overzicht van de
ontwikkeling van de Nederlands-Indisch letterkunde tussen 1800 en
1900 biedt de bibliografie van Dorothee Buur, Persoonlijke documenten.
Bij de samenstelling van deze bibliografie heeft Buur, in navolging van
Rob Nieuwenhuys, voor een ruime opvatting van het begrip Nederlands-Indische letterkunde gekozen. Zelf kies ik - om redenen die ik
elders uitvoerig heb uiteengezet - voor een beperktere opvatting. In
het kort komt het hierop neer, dat ik tot de Indische letterkunde slechts
die werken reken, die geschreven zijn door auteurs die deel hebben
uitgemaakt van de Nederlands-Indische samenleving. In de tweede
plaats beperk ik mij tot letterkunde in de sinds de negentiende eeuw
traditionele betekenis van het woord, dat wil zeggen tot de bekende
literaire genres: de poezie, het verhalend proza en het toneel, bestemd
voor volwassen lezers. Dus geen kinderboeken en jeugdlectuur, geen
dagboeken, reisverhalen, memoires en brieven, tenzij ze door een auteur
geschreven zijn die ook werk heeft gepubliceerd dat hoort tot de hierboven genoemde typisch literaire genres.
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Het gevolg hiervan is een aanzienlijk kleiner aantal werken dan in
de bibliografie van Buur genoemd wordt. De titels van de eerste drie
werken bij Buur zijn reisverhalen. H. Joosten, kapitein in dienst van
de (voormalige) VOC beschrijft een noodlottige zeereis, A. Ernst schrijft
het 'dagverhaal' van een refs tussen 1815 en 1819 van Nederland naar
Indict en terug, en J.A. Hoorn, ook een dienaar van de VOC, geeft het
verslag van zijn 'lotgevallen ter zee en bedrijven op Batavia'. Ze verschenen respectievelijk in 1806, 1819 en 1819. Die titels reken ik om bovengenoemde redenen niet tot de Indische letterkunde, evenmin als de
door Buur vermelde Dichterlijke werken van de achttiende-eeuwse schrijvers Willem en Onno Zwier van Haren. Van de 45 titels die Buur voor
de periode tussen 1800 en 1851 heeft gevonden, blijven er door deze
bewerking slechts 21 over. Onder de auteurs ervan zijn dan wel alle
bekende schrijvers die Rob Nieuwenhuys in zijn Oost-Indische Spiegel
aan de orde stelt - zoals J. Olivier, P.P. Roorda van Eysinga, C.S.W.
van Hogendorp, G.H. Nagel, W.R. baron van Hoevell, F.W. Junghuhn,
W.L. Ritter en S.A. Buddingh - en nog een paar onbekende - zoals H.J.
Domis en L. van den Broek - die hij niet noemt.
Eenentwintig boeken had onze bibliothecaris van het KITLV in 1851
dus kunnen kopen, en dat is toch wel een armzalig klein beetje. Al is
het meer dan niets, toch lijkt Jan ten Brink niet helemaal ongelijk te
hebben met zijn bewering dat de Indische letterkunde pas in de jaren
vijftig ontstaat. Tegenover de 23 titels die de eerste helft van de negentiende eeuw oplevert, staan er 13 die tussen 1851 en 1860 verschijnen.
En de eerder genoemde literaire critici lijken het nog scherper gezien
te hebben: vooral na 1860, na de verschijning van Max Havelaar, is er
werkelijk sprake van een steeds toenemende stroom boeken. Tussen
1861 en 1870 zijn het er 23, het decennium daarna 65, daarna 96 en in
de laatste tien jaar van de negentiende eeuw maar liefst 164.
De bekende negentiende-eeuwse criticus Conrad Busken Huet heeft
eens met een helder inzicht in de beperkingen van de literaire kritiek
opgemerkt:
Doch al cijfer ik den invloed der kritiek niet weg, mijn vertrouwen in hare lessen is minder onbepaald dan mijn geloof in de
magt van het goede voorbeeld.
Die uitspraak lijkt ook van toepassing op de Indische letterkunde. Het
goede voorbeeld Max Havelaar leidde tot een opvallende toename in de
productie. Ook voor 1860 was er van de kant van de kritiek wel vraag
naar Indische literatuur, maar pas na 1860 komt de Indische letterkunde
werkelijk tot bloei.
Klopt er dan niets van de bewering van W.L. Ritter dat er rond 1835
'eensklaps in Indict eene letterkundige beweging' zou zijn ontstaan?
Afgaande op wat er aan boeken verschijnt, lijkt het inderdaad een loze
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bewering. Maar wie verder kijkt, voorbij het kleine getal van afzonderlijke publicaties, kan wel degelijk een literaire beweging op het spoor
komen. Die beweging tekent zich af in tijdschriften en periodieken.
Het is daarvoor niet eens nodig om die tijdschriften en periodieken
zelf ter hand te nemen. In 1877 verscheen het eerste deel van het Repertorium op de koloniale literatuur, een bibliografie van artikelen over de
Nederlandse kolonien, die van 1595 tot 1868 in mengelwerken en tijdschriften waren gepubliceerd. Dit repertorium is een initiatief geweest
van J.C. Hooykaas, een ambtenaar in dienst van het ministerie van
Kolonien. Ruim tien jaar had hij aan zijn repertorium gewerkt en honderden tijdschriften en periodieke werken had hij geraadpleegd, toen
hij in 1869 zijn levenswerk ter uitgave voorlegde aan het KITLV. Het
KITLV accepteerde de opdracht, op voorwaarde dat de regering zich
bereid toonde hiervoor subsidie te verlenen. Die subsidie kwam, maar
tegelijkertijd met de toekenning ervan kwam ook het overlijdensbericht
van Hooykaas. Er werd een commissie benoemd die belast werd met
de zorg voor de uitgave, maar nadat die het werk grondig had bestudeerd, besloot zij de opdracht terug te geven. Het KITLV zag daarop
van een uitgave af. Gelukkig was er toen de bibliothecaris van de Leidse
universiteitsbibliotheek W.N. du Rieu die, om zijn eigen woorden te
gebruiken, het 'gewaagd [heeft] mij het lot van dit koloniale weeskind
aan te trekken'. Dankzij zijn goede zorgen verscheen in 1877 het eerste,
en in 1880 het tweede deel. Later werd dit repertorium door anderen
nog voortgezet, maar deze aanvullingen missen jammer genoeg een
rubriek die in het oorspronkelijke Repertorium een prominente plaats
inneemt en voor de studie van de Nederlands-Indische letterkunde van
groot belang is: de rubriek 'Fraaije Letteren', uitgesplitst in twee categorieen: 'Poezie' en 'Verhalen en Anecdoten'. Indisch toneel heeft men
tussen 1595 en 1868 in de onderzochte geschriften kennelijk niet aangetroffen.
Uit het Repertorium blijkt dat er vanaf de jaren dertig inderdaad sprake
is van een toenemend aantal dichterlijke en verhalende bijdragen aan
tijdschriften zoals de Vaderlandsche Letteroefeningen en De Recensent, ook der
Recensenten, om de twee belangrijkste Nederlandse tijdschriften te noemen. Ook het van 1835 tot 1837 in Nederland verschijnende tijdschrift
De Oosterling van J. Olivier is een teken van de groeiende interesse in
de Indische letteren in deze jaren. Maar de door Ritter gesignaleerde
Indische literaire beweging krijgt vooral gestalte in een aantal nieuw
opgerichte periodieken in Nederlands-Indie zelf, zoals het door Van
Hoevell opgerichte Tijdschrift voor Neerland's Indie (1838-1902), De Kopiist
(1842-1844), en de voortzetting ervan, het Indisch Magazijn (1844-1845),
het eveneens door Van Hoevell geredigeerde Tijdschrift ter bevordering
van christelijken zin in Neerland's Indie (1846-1847), het Indisch Archief, met
als ondertitel Tijdschrift voor de Indien (1849-1851), en - het literaire hoogtepunt in deze ontwikkeling - de Indische letterkundige almanakken
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Lakschmi (1840-1842) en Warnasarie (1848-1858). Hierin verschijnen verreweg de meeste Indische gedichten en verhalen.
Een groot aantal van de hiervoor genoemde auteurs die tussen 1800
en 1851 actief waren op het gebied van de Indische letteren - Roorda
van Eysinga, Van Hoevell, Ritter en Buddingh - zijn bij deze tijdschriften en jaarboekjes betrokken. Maar ook nieuwe auteurs voelen zich
hierdoor geinspireerd. Nieuwe namen die zich aandienen zijn S. van
Deventer, L. Burer, J. Munnich, E.W.A Ludeking, E. de Waal, J. van
Soest, G.G. Kool, L.J.A. Tollens en A.J. Bik. De actiefste van allemaal
is met afstand W.L. Ritter. Hij werkt aan bijna alle genoemde tijdschriften en almanakken mee. Dat verklaart wellicht ook dat juist hij degene
is geweest die in 1861, terugblikkend, ongeveer 25 jaar eerder de opkomst van een Indische literaire beweging signaleerde. En gezien vanuit het perspectief van de tijdschriften heeft hij gelijk. Ook Rob Nieuwenhuys verbaasde zich indertijd al over dit grote aantal nieuwe
tijdschriften, waar kennelijk een markt voor was. 'Er moet', constateert
hij in zijn Oost-Indische spiegel, 'bijna zoiets als een leeshonger hebben
bestaan.'
Een vraag dringt zich dan onmiddellijk op: waarom hebben deze
nieuwe auteurs hun werk niet in boekvorm gepubliceerd? Het antwoord op die vraag moet in de eerste plaats gezocht worden in het
kleine aantal Europese inwoners van Nederlands-Indict. Rond 1800
woonden er slechts enkele duizenden Europeanen in Nederlands-Indict,
een aantal dat in 1860 was opgelopen tot 44.000. Dat aantal is nog
geflatteerd, want ongeveer een derde hiervan bestond uit militairen,
die, als ze al Nederlandstalig waren, niet of nauwelijks lazen. Bovendien
verenigden mensen met belangstelling voor literatuur zich doorgaans
in leesgezelschappen, wat ongunstig was voor de boekenverkoop. Voor
de uitgave van boeken was het aantal lezers in Nederlands-Indict domweg te klein. Pas na 1860, als in Nederland door het succes van Max
Havelaar de markt voor dergelijke boeken groeit, ontstaat er een toenemende vraag naar Indische letterkunde. Een aantal auteurs, zoals Ritter
en Van Hoevell, kan daarvan nog profiteren door hun oude verhalen
nu in boekvorm te verzamelen. Het allerbekendst wordt een verhaal
van Van Hoevell, dat al in 1842 verschenen was in het TUdschrift voor
Neerland's Indict. Helaas voor Van Hoevell kreeg het die bekendheid in
de woorden van een ander. Toen hij het verhaal van de Japanse Steenhouwer eind 1860 bundelde in Uit het Indische leven, had Multatuli het
al verwerkt in zijn Max Havelaar, en onsterfelijk gemaakt. Het benadrukt
nog eens de grote betekenis van Max Havelaar voor de Indische letteren.
Om die reden is 1860 een dagtekening in de geschiedenis van de Nederlands-Indische letterkunde, en niet 1851, ook al is dat het stichtingsjaar
van het KITLV.
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Perikelen rend Rumphius'
Ambonsche historie
Indische Letteren en het KITLV, 1901
REGGIE BAAY

In Zuid-Afrika woedt de tweede Boerenoorlog; in Nederland hebben
we het kabinet van Abraham Kuyper; in Indie komt het ethisch-politieke denken op en in Soerabaja wordt Soekarno geboren. Het is het
jaar 1901. In dit jaar bestond het Koninklijk Instituut voor Taal-, Landen Volkenkunde inmiddels alweer vijftig jaar en had het een goede
reputatie en een flinke boekencollectie opgebouwd. Om even met dat
eerste to beginnen: het Instituut had zijn bestaan bewezen als het ging
om de kennis van Nederlands-Indie. En dan met name in de wetenschappelijke disciplines als de Taalkunde, Volkenkunde, de 'landkunde' en (in opkomende mate) de rechtswetenschappen.
Het KITLV was en bleef aan het begin van de vorige eeuw een keurig
wetenschappelijk instituut dat zich naar buiten toe verre hield van de
actualiteit en van politieke stellingname. Dit ondanks de aanwezigheid
van illustere namen als C. Pijnacker Hordijk, C.Th. van Deventer en
E.B .Kielstra, die allen deel uitmaakten van het Instituutsbestuur. Hun
politieke opvattingen en daadkracht toonden zij, zoals ook Maarten
Kuitenbrouwer opmerkt in Tussen orientalisme en wetenschap, via andere
kanalen. Geen actualiteit dus bij het Instituut, maar echte wetenschap.
In de Bijdragen, het gedrukte orgaan van het Instituut, zijn het dan
ook vrijwel uitsluitend de eerder genoemde wetenschappelijke disciplines die aan bod komen. Zo treffen we in de jaargang van 1901 een
artikel aan over de mohammedaanse vorsten in Nederlands-Indie, een
Duitstalige studie over een stain in het Tengger-gebergte, een verhandeling over de Nederlandse factorijen in Voor-Indie, een studie over het
verbintenisrecht bij de Toba-Bataks en enkele bijdragen over de spraakkunst van het Oudjavaans van de hand van de toenmalige voorzitter
Hendrik Kern. U ziet het: zuivere wetenschap en Been kunst, Been
literatuur. Hoewel, er is in die jaargang een bijdrage die mijn aandacht
trekt.
Gespitst op de Indische letteren stuitte ik al bladerend op een artikel
met de weinig aantrekkelijke titel: 'Het ijzer in Midden-Celebes'. Het
trok mijn aandacht niet zozeer vanwege de inhoud — het artikel geeft
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een gortdroge uiteenzetting over de winning en de bewerking van ijzer
door de Toradja's in Midden-Celebes - nee, mijn interesse werd gewekt
door de naam van de auteur: Alb. C. Kruyt. Hem kende ik namelijk
als beoefenaar van de letteren, weliswaar niet eentje die het schrijversvak ook werkelijk verstond, maar hij was, zoals ik al zei, een 'beoefenaar'. Alb. C. Kruyt was ik al eens tegengekomen als auteur van stichtelijke werken die zich afspelen in Nederlands-Indie; het genre dat ook
wel 'zendelingenlectuur' wordt genoemd.
Deze Albert Cornelis Kruyt, zoals hij voluit heet, werd geboren in
1869 in Oost-Java. Nadat hij was opgeleid als zendeling, kreeg hij aan
het einde van de negentiende eeuw de opdracht om een zendingsgebied
op te bouwen in Midden-Celebes, een gebied dat tot dan toe een witte
vlek was op de zendingskaart. Hier werkte hij vele jaren en hier ook
kwam hij in contact met wetenschappers die in die tijd eveneens in
Celebes actief waren, zoals de taalgeleerde dr. N. Adriani. Op basis van
zijn ervaringen in Midden-Celebes schreef Kruyt het bovengenoemde
artikel voor de Bijdragen van 1901, wellicht daartoe aangezet door
Adriani. Later zouden zijn Midden-Celebes-ervaringen dienen voor het
schrijven van zijn stichtelijke werken die verschenen in de eerste helft
van de vorige eeuw met titels als: De inlander en de tending (1907), Van
heiden tot christen (1926) en Zending en volkskracht (1937), titels die weinig
onduidelijkheid laten bestaan over doel en inhoud van de desbetreffende boeken.
Maar meer 'literairs' dan de naam van Kruyt valt er in de Bijdragen
anno 1901 niet te ontdekken. Dat betekent overigens niet dat het KITLV
niets met de Indische letteren had. En hiermee kom ik over dat tweede
te spreken: de boekencollectie die het Instituut in de vijftig jaar van
zijn bestaan had verworven. In 1908 verschijnt de eerste gedrukte catalogus van die collectie en die geeft ons een goed beeld van de omvang
en samenstelling ervan aan het begin van de vorige eeuw. Deze Catalogus

der Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde
en het Indisch Genootschap, zoals hij officieel heet, is op zichzelf al imposant. Het is een enkele kilo's wegend boekwerk waarin - in klein
corps - het boekenbezit van het Instituut overzichtelijk is weergegeven.
Zoals de titel al aangeeft beschrijft de catalogus overigens het boekenbezit van het KITLV en van het Indisch Genootschap. Hoewel beide
instellingen, respectievelijk op 4 juni 1851 te Delft en 26 mei 1854 te
's-Gravenhage opgericht, sinds 1868 'samenwoonden' te Den Haag,
bleven beide bibliotheken gescheiden. Het is vooral te danken aan de
inspanningen van de toenmalige secretaris, de eerder genoemde dr.
E.B. Kielstra, dat aan het begin van de twintigste eeuw de beide bibliotheken werden samengevoegd. Onder het secretariaat van Kielstra had
tevens - vanuit het streven deze verenigde bibliotheek te maken tot de
Koloniale bibliotheek hier te lande - een voortdurende aanvulling en
uitbreiding van de bibliotheek plaats.
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De catalogus is, zoals het voorwoord vermeldt, chorographisch ingedeeld, wat wil zeggen dat land voor land erin wordt behandeld (waarbij
uiteraard de nadruk ligt op de toenmalige Nederlandse kolonien).
Onder de kop 'Het overig Oosten' komen boeken aan bod over landen
als het toenmalige Brits-Indie, China, Japan, Korea en Tibet. Er is een
afdeling 'Amerika; Afrika; Europeesch Australia' en er is een (weliswaar
bescheiden) afdeling over de West, maar het overgrote deel van de
collectie wordt in beslag genomen door boeken over Nederlands OostIndie.
Overzichtelijk, in gecodeerde categorieen staat in de catalogus het
Oost-Indie-bezit van de bibliotheek gerangschikt. Zo komen we de
categorie a Land- en Volkenkunde in het algemeen tegen, ook weer
netjes gerangschikt naar eiland in de archipel. Onder de code o vinden
we bijvoorbeeld bronnen over Financieel beheer, Belastingen, Muntwezen en Opium- en Zoutmonopolie in de kolonie. Verder is er een
categorie ee Taalstudien; en vertalingen van Inlandsche teksten en
is er de categorie y, die staat voor Plant- en Dierkunde met betrekking
tot Nederlands-Indie.
Tot mijn vreugde treffen we ook de categorie cc aan, de categorie die
- gebruikers van de bibliotheek weten dat - staat voor de literatuur.
Onder de kop Indische schetsen treffen we - hierdoor werd mijn
vreugde weer wat getemperd - een bescheiden aantal literaire werken
aan. Het zijn er (inclusief het supplement) ruim honderd. Waaruit bestond nu begin 1900 de collectie Indische letteren van het Instituut?
Oftewel, wat komen we nu onder dit bescheiden aantal titels tegen?
Wel, bijvoorbeeld Dirk van Hogendorps Kraspoekoel; of de slaavernij, die
curieuze aanklacht tegen de slavernij in toneelvorm uit 1800 - een stuk
dat het bij de premiere in Den Haag niet verder bracht dan het eerste
bedrijf vanwege hevige demonstraties. Verder ontmoeten we Wilhelm
Leonard Ritter. De veelschrijver - Du Perron noemde hem een polygraaf - uit het begin van de negentiende eeuw. Het instituut bezit dan
ook verschillende werken van hem, zoals Nieuwe Indische verhalen en

herinneringen uit vroegeren en lateren tijd, De Europeaan in Nederlandsch-Indie
en Nacht en morgen uit het Indische leven, prachtige uitgaven (met platen!)
waarin Ritter zijn visie op het leven in de kolonie beschrijft. We treffen
er ook het opmerkelijke 'Indische jaarboekje' Warnasarie aan, het Indische literaire tijdschrift dat van 1848 tot 1858 in de kolonie verscheen.
Ook komen we verschillende werken van F.C. Wilsen tegen. Lain doeloe
lain sakarang natuurlijk, een lijvig boek in briefvorm, waarschijnlijk
zijn meest bekende, en Naar Europa. Tafereelen uit het leven van Ned.Indischgasten buiten Indie. Verder bevat de categorie cc Indische schetsen
van de arts en schrijver Isaac Groneman. Ook dr. Jan ten Brinks Oost-

Indische dames en heeren. Vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantien
der Europeesche maatschappij in Ned.-Indie, zoals de volledige titel luidt,
ontbreekt niet. We treffen er ook de 'ethnografische' roman Borneo van
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Zuid naar Noord van M.T.H. Perelaer aan en natuurlijk zijn meest bekende
boek: de lijvige 'opium roman' Baboe Dalima. Ook Justus van Mauriks
Indrukken van een 'TOtOk'. Indische typen en schetsen ontbreekt niet. Evenmin
als het mooie Facts and fancies about Java van Augusta de Wit.
Naast deze bekende boeken bevat de categorie cc anno 1901 ook
minder bekend werk. Zoals het curieuze Kousouma. Roman javanais
(1877) van Maria Bogor (pseudoniem van Annie Geiger), of het uit
1882 daterende Op Java Tangs kruisweg en slingerpad. Kritische pennekrassen
door Robertus Nurks den Jongere; achter welk pseudoniem E. van den
Gheyn jr. schuilging. Ook lopen we er het intrigerende boekje met de
titel Een kijkje in Luilekkerland [bedoeld wordt Borneo, RB] tegen het lijf
van B.R.F. van Vlijmen uit 1886.
Maar we treffen er ook veel niet aan. Indische literatuur die je anno
1901 misschien wel zou verwachten in de collectie van het Instituut.
Ik denk dan in de eerste plaats aan verschillende romans van P.A.
Daum, een van de grootste Indische romanciers, zoals Uit de suiker in de
tabak, Hoe hij rand van Indie werd, Nummer elf en Aboe Bakar. Geen van
alle zijn ze in de collectie te vinden. Het enige dat we van P.A. Daum
aantreffen in de KITLV-bibliotheek zijn de reisschets Batavia-Amsterdam
(1895) en een verhandeling met de titel 'Waarom de Minister Keuchenius viel' (1890). Ook denk ik bijvoorbeeld aan het in 1884 verschenen
Gedenkt te sterven!, Tafereel uit den Indischen cholera-tijd van Pieter Brooshooft, een van de beste satires uit de Indisch-Nederlandse letterkunde.
Of aan verschillende Indische dichtbundels die in de tweede helft van
de negentiende eeuw het licht zagen, of natuurlijk — mijn stokpaardje —
aan verschillende Indische toneelstukken die tussen 1850 en 1900 in
en/of over Indie zijn geschreven, zoals Baboe Rita van Arie Ruysch of
D.M. Maaldrinks De terugkomst van de koloniaal.
Alhoewel, bij nadere beschouwing blijkt dat het loont om ook de
andere, 'niet-literaire' categorieen in de catalogus grondiger te bekijken,
want zo komen we bijvoorbeeld in de categorie dd Indische Diversen
het curieuze toneelstuk De laatste Radja van Lombok van Paali tegen, een
oorspronkelijk treurspel in vijf bedrijven met notenschrift en figuur uit
1896. Ook treffen we er de Nagelaten Oost-Indische gedichtjes (1857) van
Johannes van Soest aan. En in diezelfde categorie tussen een variatie
aan kookboeken (waaronder het door een zekere 'kokkie Djawa' geschreven Mevrouw in de keuken. Hollandsch-Indisch kookboek) vinden we:

De Kazerne-Indo. Indisch gedicht opgedragen aan den Heer Joh. Van der Steur
(1898) van de hand van A.N. Binkhuijzen. En natuurlijk — u zult zich
wel hebben afgevraagd waarom die titel tot nu toe niet is genoemd —
beschikt de bibliotheek anno 1901 over een exemplaar van de Max
Havelaar. Alleen treffen we die aan in de categorie as Biografien, Personalia. U merkt het: er moet gezocht worden, maar er was anno 1901
meer Indische literatuur in de bibliotheek aanwezig dan de categorie
cc doet vermoeden.
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En dan nog iets, minstens zo belangrijk: de bibliotheek van het KITLV
had en heeft natuurlijk nogal wat boeken in de collectie die niet in de
eerste plaats geschreven zijn als literatuur, maar die daartoe later wel,
als ik dat zo mag zeggen, 'gepromoveerd' zijn. Omdat ze gewoon zo
goed en zo mooi, met andere woorden als 'literatuur' geschreven zijn.
In een recensie in Het Parool van 30 november 1956 merkte Rob Nieuwenhuys hierover eens op dat er in Nederlands-Indie eigenlijk nooit
een literaire traditie heeft bestaan. De Europese samenleving in Indie
'heeft ook eigenlijk nooit litteratoren voortgebracht, wel ambtenaren,
planters, onderwijzers, gouvernantes, huisvrouwen, journalisten, kooplieden en officieren die óók wel eens tot schrijven en zelfs dichten
kwamen'. En even verder: `Aan het leven buiten een literaire traditie
zijn uiteraard nadelen verbonden geweest, maar ook voordelen. De
Indische schrijver heeft nooit geleerd het domein van de literatuur te
omgrenzen, vandaar dat hij gemakkelijk kon afglijden naar de journalistiek, naar het pamflet, de brochure en het feuilleton; aan de andere
kant heeft hij ook nooit de behoefte gevoeld literatuur te scheppen.'
Het is deze zelfde Rob Nieuwenhuys geweest die, gebruikmakend
van de collectie van het Instituut, ons op deze Indische letteren heeft
gewezen middels zijn Oost-Indische Spiegel. Veel van deze letteren zijn
aan het begin van de vorige eeuw aanwezig in de collectie van het
instituut; we moeten ze wel zoeken in andere categorieen. Bijvoorbeeld
het werk van Johannes Olivier, zoals zijn Aanteekeningen gehouden op
eene reize in Oost-Indie of zijn Land- en zeetogten in Nederland's Indie, die
beide aan het begin van de twintigste eeuw in de biblotheek aanwezig
zijn, ondergebracht in de categorie Land- en volkenkunde in het
algemeen. Het zijn boeken waarover Nieuwenhuys in zijn Oost-Indische
Spiegel opmerkt: 'al is het werk van Olivier geschreven met een doel
dat buiten de literatuur ligt: [...] het is zoveel persoonlijker en levendiger
geschreven dan de talrijke reisverhalen van dit soort.' Ook denk ik aan
het werk van Franz Wilhelm Junghuhn, zoals zijn Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java (1854), die prachtige geschiedenis van
broeder Dag en broeder Nacht. In de catalogus van 1908 is dit werk te
vinden in de categorie Land- en volkenkunde van Java. En natuurlijk
mag in dit rijtje de naam van Rumphius niet ontbreken. De zeventiendeeeuwse geleerde, de onderzoeker, de 'blinde ziener'. De man die, gefascineerd door de Indische natuur, werken schreef waarin hij op een
magistrale en dichterlijke wijze diezelfde natuur bezong, zoals in zijn
D'Amboinsche Rariteitenkamer uit 1705. Een lrariteitenkamer' behelzende
- om Rumphius' eigen woorden te gebruiken - 'eene beschhryvinghe
van allerhande zoo weeke als harde schaalvisschen, te weeten raare
krabben, kreeften en diergelijke zeedieren, alsmede allerhande hoorntjes en schulpen, die men in d'Amboinsche zee vindt'. Of zijn Herbarium
Amboinense; het Amboinsche kruid-boek. Zij zijn te vinden in de categorie
y Plant- en dierkunde.
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Een van Rumphius' werken, de Ambonsche historie, dat zich als handschrift bij het Instituut be yond, komen we toevalligerwijs ook weer
tegen bij een bestuursvergadering in 1901. In de notulen van 19 oktober
van dat jaar lezen we bij de ingekomen stukken:
Van den directeur van het koloniaal Museum is dd. 23 september 1901 no. 667 een schrijven ontvangen, waarbij in overweging wordt gegeven het bij het Instituut berustende handschrift
'Ambonsche historie' van Rumphius alsnog te publiceeren. Het
Instituut zou daardoor naar des Directeurs meening op waardige
wijze deel nemen aan de herdenking van Rumphius' 200-jarigen sterfdag, op 15 juni 1902.
Het bedoelde handschrift, afkomstig uit de boedel van Nicolaus Engelhard, was, zoals blijkt uit 'alsnog' uit het citaat, al eens eerder met dit
doel op de agenda van het Instituutsbestuur geweest, namelijk in 1853.
De desbetreffende commissie besliste toen tegen uitgave: 'ofschoon in
Rumphius' werk velerlei voorkomt wat bij Valentijn niet of minder
goed is weergegeven', heette het toen. Uit de notulen blijkt voorts dat
in de discussie over uitgave ervan in 1901 als argument wordt gebruikt
dat, mocht er positief worden beslist over de Ambonsche historie, óók zijn
Ambonsche Landbeschrijving (waarvan het handschrift zich in het Rijksarchief bey ond) moest worden uitgegeven. Dit aangezien de historie het
vervolg is van de Landbeschrijving. Uit berekeningen werd vervolgens
duidelijk dat met de uitgave van Rumphius' werk een bedrag van ruim
- we spreken over 1901 - 2.000 gemoeid zou zijn. Het besluit van het
bestuur luidt dan ook dat: 'hoezeer wenselijk, de geraamde kosten te
bezwarend zijn voor de geldmiddelen van het Instituut, en dat publicatie derhalve niet voor rekening van het Instituut zal geschieden.'*
In honderd jaar verandert er veel; in 1901 zag het bestuur van het
Instituut absoluut geen heil in uitgave van Rumphius' werk, een eeuw
later, in 2001, beschikt het KITLV over een eigen uitgeverij waar met
enige regelmaat Indische literatuur verschijnt. Voorzag het Instituutsbestuur in 1901 dat uitgave in ieder geval een (te) grote kostenpost zou
betekenen, anno 2001 blijkt het uitgeven van Indische literatuur door
het Instituut misschien zelfs lonend. Ik heb me namelijk laten vertellen
dat een van de laatste literaire uitgaven van de KITLV-uitgeverij, Doekoen
van Madelon Szekely-Lulofs, inmiddels aan een derde druk toe is.

f

* Enige jaren later is het gelukkig toch tot een uitgave gekomen. In 1910
beschikt het Instituut over een exemplaar van 'deze' Rumphius. Ik dank
Harry Poeze die mij hierop attent heeft gemaakt.
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Maar goed, terug naar de Indische letteren in de bibliotheek van het
KITLV. Al met al blijkt de collectie Indische literatuur aan het begin
van de twintigste eeuw groter en gevarieerder dan ik - mede op grond
van het aantal titels in de categorie cc - vermoedde. Geheel in overeenstemming met de doelstelling verzamelde het Instituut in de eerste
vijftig jaar van zijn bestaan in de eerste plaats publicaties die vielen
binnen de oorspronkelijke disciplines: de taalkunde, de antropologie,
de geografie en - in toenemende mate - de rechtswetenschappen. Voorzichtig, ongemerkt, ja zelfs onbewust werd er 'gebouwd' aan een bibliotheek Indische letteren, vanuit de opvatting dat ook dit kon bijdragen
aan de kennis van land- en volkenkunde van Nederlands-Indie. Het
heeft ervoor gezorgd dat we nu enig zoekwerk moeten verrichten om
een beeld te krijgen van inhoud en omvang van de toenmalige Indische
letteren-collectie. Het heeft echter ook gezorgd voor een aardige variatie;
van Multatuli tot Van der Gheyn jr., van Augusta de Wit tot Maria
Bogor. Hun namen en hun werk zijn in 1901 te vinden in de bibliotheek
van het Instituut.
Vandaag de dag is dit deel van de collectie van de bibliotheek voor
de liefhebber en/of onderzoeker van de Indische letteren, en ik denk
niet dat ik overdrijf, onmisbaar. De basis voor deze belangrijke collectie
grote en kleine Indische letteren van nu was aan het begin van de
twintigste eeuw gelegd.
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Een jaar van her-orientatie
Indische Letteren en het KITLV, 1951
BERT PAASMAN

1951: het KITLV was nog gevestigd in een voormalige bewaarschool
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, aan de Van Galenstraat
nummer 14 in Den Haag. De adatkundige prof. dr. V.E. Korn was
voorzitter van het deftige en geleerde herenbestuur. Rob Nieuwenhuys
werkte nog in Djakarta, onder andere als redactiesecretaris van het
interculturele tijdschrift Orientatie. Aan dit tijdschrift werkten daar ook
Beb Vuyk, Han Resink en Tjalie Robinson/Vincent Mahieu mee. Tjalie
schreef bovendien zijn columns 'Piekerans van een straatslijper' voor
De Nieuwsgier. Soekarno was sinds 1945 president van de jonge Republiek Indonesia. Juliana, sinds 1948 koningin der Nederlanden, was
de Nederlands-Indische parel aan haar kroon kwijt, een pasar-steentje,
de Nederlands-Indonesische Unie, was daarvoor in de plaats gekomen.
Willem Drees was minister-president, leider van een rooms-rode coalitie, Lieftinck minister van Financien. Nederland was nog steeds in de
fase van de wederopbouw, dankzij de overdracht van de soevereiniteit
over de Archipel had het de Marshall-hulp niet verloren.
Het was een jaar waarin Keesje van Kooten en Wimpie de Bie net
als hun leeftijdgenootjes, onder wie ik, iedere zaterdagavond in een
teil achter de warme kachel de wekelijkse wasbeurt kregen en waarin
de gezinnen gezamenlijk naar de gezellige radio luisterden: programma's als de hersengymnastiek, het mastklimmen, de bonte dinsdagavondtrein, de klok heft negen en de showboot. In oktober werd het
eerste televisieprogramma vanuit de NTS-studio in Bussum uitgezonden. In etalages van winkels en in horecagelegenheden konden nieuwsgierigen dit nieuwe wonder bewonderen. De KRO stelde de jeugdige
Miesje Bouman aan als omroepster. De koffie was weliswaar nog op
de bon, maar toch was het een jaar waarin geluk heel gewoon was.
Hoewel, misschien gold dat niet voor alle Nederlanders: niet voor de
nabestaanden van de oorlogsslachtoffers, niet voor de uit de concentratiekampen teruggekeerde joden, niet voor de z.g. gerepatrieerden uit
India/Indonesia en niet voor de Molukse ex-KNIL-militairen en hun
gezinnen. Misschien nog wel voor veel meer mensen niet: de oorlog
in Europa en Azie was amper voorbij (de definitieve vredesverdragen
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met Duitsiand en Japan werden in 1951 gesloten) of de Koude Oorlog
brak uit. En in Korea werd al weer een echte, hete oorlog gevoerd in
de machtstrijd tussen communisme en kapitalisme. Ook Nederlandse
militairen vochten daarin mee, aan zuidelijke zijde. Sommigen van hen
hadden ook aan de militaire acties in Nederlands-Indie meegedaan. Er
vielen opnieuw oorlogsdoden en gewonden.
Angst voor een nieuwe crisis in Europa was voor duizenden landgenoten reden om te emigreren naar Canada, de VS, Australia, NieuwZeeland en Zuid-Afrika. In de woestijn bij Las Vegas werd een nieuwe
atoomontploffing tot stand gebracht om dit wapen dat in 1945 zo effectief was gebleken tegen Japan, te vervolmaken om het desnoods ook
tegen de communistische vijand in te zetten. De president van de SovietUnie heette nog steeds Jozef Stalin, die van de VS Harry Truman, in
Engeland kwam Winston Churchill weer aan de regering, in Frankrijk
was Vincent Auriol president en in West-Duitsland de toen al oude
heer Konrad Adenauer bondskanselier. Generaal Dwight Eisenhower
werd bevelhebber van de troepen van het Noord-Atlantisch bondgenootschap. Er was niet wat je noemt een jeugdige, pacifistische naoorlogse generatie aan de macht. Toch was er ook vernieuwing: in
Europa werd door de Benelux-landen, Italie en de verzoende buren
Frankrijk en West-Duitsland de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal opgericht, een eerste stap op weg naar een Verenigd Europa in
de verre toekomst.
Nederland worstelde met twee trauma's: dat van de Tweede Wereldoorlog en dat van het verlies van Nederlands-Indie. En over de dekolonisatie van West-Indie werd intussen al nagedacht, het Koninkrijks
Statuut (van 1954) was al in voorbereiding. Van een middelgrote macht
dreigde het land gereduceerd te worden tot een landje als Denemarken
(destijds het schrikbeeld), 'een overvolle boerderij aan de Noordzee'.
Wel leverde de dekolonisatie de Nederlandse boerderij veel fris bloed
op: tussen 1945 en 1965 arriveerden circa 300.000 Indische Nederlanders, van wie 60% Indo was. En in 1951 kwamen ruim 12.000 Molukkers 'tijdelijk' naar ons land.
Het KITLV-bestuur kon na het einde van de Tweede Wereldoorlog de
toekomstige relatie tussen Nederland en Indie/Indonesie niet echt inschatten. In de boezem van het bestuur bestonden, net als in de gehele
samenleving, grote tegenstellingen over de soevereiniteitsoverdracht.
We lezen er weinig over in de notulen van de bestuurs- en algemene
ledenvergaderingen. In 1950 volstond men met de mededeling dat:
De namen van het Instituut en de Bibliotheek gewijzigd [zijn],
teneinde ze niet in strijd te doen zijn met de nieuwe verhoudingen tussen Nederland en Indonesia. Mede als gevolg daarvan
werden de reglementen aan een algehele herziening onderworpen. (dl. 106, p. )0(II)
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Men hield zich eigenlijk krampachtig vast aan het uitgangspunt dat
vanaf de oprichting in 1851 gegolden had: we doen aan wetenschap,
niet aan politiek. De bekende oprichter, voormalig gouverneur-generaal
Jean Chretien Baud, had die eis uitgesproken en de voorzitter van 1951
herhaalde die in het bijzijn van jonkheer A.Th. Baud, kleinzoon van
de stichter, in de herdenkingsrede bij het 100-jarig bestaan.
Op zaterdag 2 juni 1951 werd dat jubileum gevierd, des namiddags
om drie uur. De voorzitter las met gepaste trots een telegram met de
gelukwensen van de beschermvrouwe, koningin Juliana, voor; het bestuur zond een hoffelijk danktelegram terug. Daarna ging hij in op de
nieuwe Nederlands-Indonesische relatie en de delicate positie van het
KITLV. Het streven van het Instituut noemde hij in de feestrede:
Het zich onthouden van politiek, het naarstig dienen van de
Oosterse wetenschappen. Ziedaar de beide gewichtige gedragsregels ons door Baud voorgeschreven, waaraan tot heden het
Koninklijk Instituut trouw gebleven is en ook verder trouw
moet blijven, zowel in zijn tijdschrift als in zijn bestuursbeleid.
Het is dringend geboden dat ook de kortgeleden ingestelde
redactiecommissie zich nauwgezet aan die gedragslijnen houdt.
(dl. 107, p. 308)
En dat laatste klinkt bijna als een vermaning. Concluderend sprak prof.
Korn:
Het Instituut blijft de zuivere beoefening der Oosterse wetenschappen trouw, tot heil van Indonesia en Nederland beide.
(dl. 107, p. 309)
Opvallend is natuurlijk dat West-India, Suriname en de Nederlandse
Antillen, nog geen grote plaats in de Instituutsactiviteiten inneemt.
Aanvankelijk viel de West geheel buiten het aandachtsgebied van het
KITLV, pas vanaf 1865 verschenen er zo nu en dan bijdragen in artikelen boekvorm op dat gebied. Mondjesmaat: in jaargang 1950 nul; in
jaargang 1951 een (namelijk een artikel van Rudy van Lier over 'De
sociale wetenschappen van de neger in Amerika', waarin hij ook op
zijn geboorteland Suriname ingaat); in 1952 wederom nul. De artikelen
gaan alle over Zuid-Oost-Azie, in het bijzonder Indonesia. De meeste
bestuursleden en kernleden kenden dat land door en door als voormalig
bestuursambtenaar of als onderzoeker. Het 'verlies' van India moet voor
velen een uiterst gevoelige slag geweest zijn.
Toch zag men nog nieuwe wegen naar het Oosten. In de eerste plaats
was Nieuw-Guinea niet aan het Soekarno-bewind overgedragen. Nog
niet: belum. Een qua bodemschatten veelbelovend land, wachtend op
exploitatie, een land waar Indo's goed zouden kunnen aarden, een land
dat model ontwikkeld en gedekoloniseerd zou kunnen worden. Natuurlijk ook een luilekkerland voor antropologen en taalkundigen, en het
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Molukse kindertjes in woonoord Lunetten (april 1951).
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was dan ook niet verwonderlijk dat het KITLV er een aantrekkelijk
onderzoeksgebied in zag. Voorzitter Korn sprak over Nieuw- Guinea in
zijn feestrede: 'het machtige eiland met zijn eigen ingewikkelde problemen, verdient evenzeer de bijzondere aandacht van ons Instituut' (dl.
107, p. 312). Maar ook Indonesia zou via een omweg weer toegankelijk
kunnen worden: de omweg van de ontwikkelingshulp van de Verenigde Naties. De recente geschiedschrijver van het Instituut, Maarten Kuitenbrouwer, merkt dan ook snaaks op: 'India verloren, ontwikkelingshulp geboren' (p. 180) Voorzitter Korn gaat zowel in een artikel in de
Mjdragen als in de jubileum-toespraak op dit nieuwe perspectief in.
Nederland hoeft niet zo neerslachtig te zijn, zegt hij, Nederland zal weer
opveren. Nederland kan zijn bijdrage leveren aan de plannen van de
VN en de grote Westerse mogendheden om de onderontwikkelde landen op alle vitale gebieden te steunen bij hun ontwikkeling, om te
komen tot 'integratie van de gehele wereld tot een welvarende samenleving' (dl. 107, p. 108). Eigenbaat en imperialisme mogen daarbij niet
worden nagejaagd. Ondanks het bestaan van een Nederlands-Indonesische Unie en van een cultureel akkoord speelt Nederland vrijwel geen
rol meer bij de heropbouw en verdere ontwikkeling van Indonesia,
terwijl Nederland dat beter dan wie dan ook zou kunnen, aldus Korn.
Hij betreurt het overhaast afbreken van studies die opleidden voor
werkzaamheden in Indonesia, zoals de Indologie en de Indische-rechtenstudie. Via de internationale hulpverlening zou Nederland toch weer
een voet op Indonesische bodem kunnen zetten. Het KITLV heeft zijn
deskundigheid dan ook aangeboden bij allerlei nationale en internationale instanties en organisaties, waaronder de UNESCO, aldus de voorzitter. Hij hoopt te hebben aangetoond 'dat er voor ons Koninklijk
Instituut voor de toekomst nog een schone werkkring is weggelegd'.
En hij zoekt bescherming bij de beschermvrouwe die in haar kersttoespraak opgewekt heeft zich niet buiten de gemeenschap te plaatsen (dl.
107, p. 115, 116). Zo idealistisch en gezagsgetrouw waren de beginjaren
vijftig. Korn gaf ook de gebieden aan waarop het Instituut Indonesia
zou kunnen steunen:
Noemen we voorbeeldshalve slechts dat van de bahasa Indonesia. In een eilandenrijk, met naar schatting 250 streektalen,
poogt de regering der republiek een algemene staatstaal tot
leven te brengen. De problematiek van dit taalexperiment dient
te worden bezien in het licht van de nieuwe studiemethoden
betreffende vergelijkende structuuranalyse, taalevolutie en taalhistorie, waarmede verschillende deskundigen in ons midden
zich bezig houden. Soortgelijke hervormingsverlangen is te ontdekken op het gebied van de geschiedbeoefening, de anthropologie, het recht, de economie enz. [...] Aan het helpen volbrengen van deze taak hoopt ons Instituut te kunnen blijven werken.
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Even onvermoeid en onbaatzuchtig als in de dagen van Van
Vollenhoven en Snouck Hurgronje. (dl. 107, p. 311-312)
Aldus professor Korn.
Van de studie van de Indisch-Nederlandse letteren, tenslotte, zijn in
1951 nog steeds weinig sporen te vinden - dat veranderde pas ruim
tien jaar later toen de gerepatrieerde Rob Nieuwenhuys in dienst van
het Instituut trad, onder meer om te werken aan de Oost-Indische spiegel.
In het Vierde supplement van de Catalogus van de bibliotheek van het
KITLV vinden we onder de rubriek 'Indische belletrie' over 1951 slechts
vier titels: een vertaling van Joseph Conrad, twee werkjes van Charles
Olke van der Plas en Nog pas gisteren van Maria DermotIt. Buiten deze
roman was er eigenlijk in 1951 niet veel belangwekkends verschenen
op het gebied van de Indische literatuur. Eigenlijk waren de essays,
verhalen en gedichten die door Han Resink, Muus Jacobse, Maria Dermoilt en Beb Vuyk bijgedragen werden aan het in Djakarta verschijnende tijdschrift Orientatie de enige verdere hoogtepunten. DermotIt
publiceerde hier het verhaal 'De Buddha-ring'. In dezelfde jaargang
vinden we vertalingen van verhalen van Pramoedya Ananta Toer en
Mochtar Lubis - een vorm van terughoudende, passieve medewerking
van deze Indonesische auteurs. Han Resink en Beb Vuyk, die voor de
Indonesische nationaliteit kozen, namen toch duidelijk een andere positie in.
Als verder letterkundig nieuws vermeld ik nog dat in Solo Raden
Mas Noto Soeroto in isolement overleed, de Nederlandstalige Indonesische dichter van de Fluisteringen in den avondwind en de Wayang liederen.
In Den Haag werd Alfred Birney geboren, kind van een gerepatrieerde
vader en een Nederlandse moeder. Adriaan van Dis, Nicolette Smabers
en Ernst Jansz leefden al; Marion Bloem, Jill Stolk, Ralph Boekholt,
Glen Pennock en Theodor Holman zouden spoedig geboren worden.
Hun ouders kwamen grotendeels als repatriant naar Nederland. En toen
op een gure dag in maart de 'Kota Inten' in Rotterdam arriveerde met
de eerste groep Molukse ex-KNIL-militairen en hun gezinnen, bevonden zich onder hen de ouders van Frans Lopulalan. Eddie Supusepa
was toen al een jaar oud, ook hij kwam in 1951 'tijdelijk' naar Nederland
en werd in kamp Vught woonoord Lunetten gehuisvest.
Hoe volstrekt onwetenschappelijk het ook moge klinken: in en rond
1951 werd het fundament gelegd voor de Tweede Generatie IndischNederlandse en Moluks-Nederlandse literatuur en cultuur. Het KITLV
had daar geen bemoeienis mee. Dat zou Baud ook niet goedgekeurd
hebben. Voor het jubilerend Koninklijk Instituut was 1951 vooral een
jaar waarin nieuwe wegen naar het Oosten gezocht werden, een jaar
dus van her-orientatie.
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Tropisch avontuur
Indische Letteren en het KITLV, 2001
GERARD TERMORSHUIZEN

De mooiste aller bibliotheken
Voor wie veel wil weten over het koloniale en postkoloniale Indonesia,
is de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde de mooiste aller bibliotheken. Je kunt er ieder of in elk
geval bijna ieder boek of tijdschrift in vinden over de taal-, land- en
volkenkunde, de geschiedenis en literatuur met betrekking tot de archipel. Als vooraanstaand internationaal centrum van Indonesische studien streeft het Instituut er immers naar om alles wat er op die terreinen
het licht ziet, waar ook op deze aardbol gepubliceerd, op te nemen in
zijn collectie. De Indonesia-boekerij kon daardoor uitgroeien tot de
grootste ter wereld.
Inderdaad: 'uitgroeien tot', want zo is het niet altijd geweest. Vooral
in de laatste drie decennia is de instroom van nieuwe titels enorm
toegenomen: van zo'n 4.500 per jaar omstreeks 1970 tot gemiddeld
10.000 elk jaar vanaf 1990. Telde de bibliotheek in 1908 - dan verschijnt
de eerste gedrukte catalogus - ongeveer 14.500 titels, en was dat getal
in 1970 zo'n 63.000, in 2001 hebben we het over 275.000 titels en meer
dan een half miljoen banden: 65 % daarvan heeft betrekking op Indonesia.

Achtergronden
Hoe valt deze explosieve groei te verklaren? Ten eerste is het aantal
publicaties met betrekking tot Indonesia in de laatste veertig jaar sterk
gestegen, en ten tweede - van doorslaggevend belang natuurlijk - is
het KITLV financieel in staat zich die toevloed van 'gedrukten' aan te
schaffen. Dit dankzij een - in 1955 begonnen - structurele en zich in
de loop der jaren verruimende subsidiering van rijkswege. Die aanschaf
betrof (en betreft) niet alleen nieuwe titels, maar ook oude (tot uit de
VOC-tijd toe), geschriften die het KITLV in het verleden niet kon kopen
vanwege een chronisch geldgebrek.
131

Het KITLV in de Van Galenstraat, onder de hanenbalken. Rechts: dr. J. Noorduyn (collectie KITLV).
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Ik heb tot nu toe steeds gesproken van de bibliotheek van het KITLV,
maar eigenlijk is dit wat de eerste zestig jaar van zijn bestaan betreft
onjuist. In die periode had het Instituut geen bibliotheek. Dat was
volgens zijn statuten ook helemaal niet de bedoeling. Zijn activiteiten
beperkten zich in hoofdzaak tot de uitgave van wetenschappelijke
publicaties en van zijn tijdschrift, de Bijdragen. Het eerste boek dat het
- twaalf jaar na zijn oprichting - kocht, was een kasboek. Bezat het
KITLV dus zelf vrijwel niets, het kon echter wel beschikken over de
voor die tijd rijk voorziene boekerij van een andere op Indonesia gerichte instelling. Ik doel op het in 1854 opgerichte Indisch Genootschap,
een politiek georienteerde liberale vereniging die zich onder andere tot
taak stelde 'mede te werken tot de verbreiding van de kennis betreffende de Nederlandsche kolonien', en die zich uit Bien hoofde boeken
over die kolonien verwierf. Om een lang verhaal kort te houden: sedert
1868 zaten het Instituut en het Genootschap in een pand (aan de Lange
Pooten in Den Haag); veertig jaar later, in 1908, kwam het tot een
samensmelting van Genootschap en KITLV. Vanaf dat moment beheerde het Instituut de boekencollectie, en diende het die uit te bouwen.
Die uitbouw kostte vanzelfsprekend geld. En dat was er maar weinig.
De schaarse donaties die het Instituut jaarlijks van het bedrijfsleven
kreeg (van de Nederlandsch Handelsmaatschappij, de Bataafsche Petroleummaatschappij en bepaalde suikerfabrieken op Java bijvoorbeeld),
gaven weinig armslag. En echt noodlijdend - men leze de notulen van
de maandelijkse bestuursvergaderingen er maar op na - was het KITLV
vanaf de jaren dertig, toen het zakenleven het door de crisis steeds meer
liet afweten en het aantal individuele leden bovendien afnam. De behuizing van het Instituut - toen in de Van Galenstraat in Den Haag - raakte
in verval, de aanschaf van een broodnodige nieuwe kachel moest jaar
op jaar worden uitgesteld en zelfs het geld voor hier en daar een nieuw
verfje ontbrak. En nog meer dan voorheen werd het Instituut wat zijn
boekenbezit betreft afhankelijk van schenkingen. Een vast punt uitmakend op de agenda werden ze in elke bestuursvergadering met
dankbaarheid gememoreerd.
Omstreeks 1960 werd zoals gezegd alles anders. De periode van de
grote expansie brak aan, een periode die mede in het teken stond van
een omvangrijke inhaalslag. Nu het geld er was, kon óók uitvoering
worden gegeven aan een in feite al in 1937 uitgesproken intentie - ik
kom er dadelijk op terug - om de Indisch-Nederlandse letterkunde een
plaats te geven binnen de collectie. Hoe ruimhartig dit beleid ten slotte
werd gerealiseerd, laat zich afmeten aan de formidabele verzameling
koloniale letteren die het Instituut heden ten dage in huis heeft.
Die rijkdom van duizenden titels is dus van vrij recente datum. In
1908, toen het Instituut de bibliotheek van het Indisch Genootschap
overnam, was de deelcollectie Indische letteren (aangeduid als 'In133

dische schetsen' met hun cc-signatuur) ongeveer honderd titels groot.
Aardig is overigens op te merken dat Multatuli's Max Havelaar (een
roman toch) niet als literair werk werd aangemerkt, maar een plaats
kreeg toegewezen in de categorie 'Biografien. Personalia' (met een aasignatuur). Hoe dan ook: in 1908 was de verzameling Indische literatuur
nog uiterst bescheiden. Het werk van de na Multatuli belangrijkste
romancier van de negentiende eeuw, P.A. Daum, hoorde er bijvoorbeeld
niet bij. Het werd pas veel later, na 1950, aangeschaft.
Zo'n honderd titels Indische literatuur dus in 1908. Ook in de jaren
daarna kreeg die afdeling weinig uitbreiding. Om precies te zijn: in
1937 (er verschijnt dan weer een aanvulling op de catalogus) waren
die 100 aangegroeid tot 175 titels. Daar had het dan dertig jaar over
gedaan!
Maar dan, in datzelfde jaar 1937, worden er op een van de maandelijkse bestuursvergaderingem van het KITLV woorden gesproken, die
voor het eerst de schijnwerper zetten op de koloniale literatuur; woorden die laten doorschemeren dat de erkenning van het belang van de
literatuur 66k voor de wetenschap ten langen leste weerklank begon
te vinden in deze geleerde kring van antropologen, javanici, oudheidkundigen, adat- en islamkenners en andere koloniale specialiteiten.
Het betrof een mededeling van de secretaris (qualitate qua de bibliothecaris van het Instituut), de historicus dr. F.W. Stapel, die (en ik cheer
de notulen)
er op wijst dat er een hernieuwde belangstelling bestaat voor
Indische romans, of liever voor 'De Indische Roman als literair
verschijnsel'. In dit verband voelt hij er iets voor om voor onze
bibliotheek niet meer zoo afwijzend te staan tegenover romans,
als dat veelal het geval is geweest. De meerderheid [van de
vergadering] gaat hiermede accoord.
De opmerking is alleen al daarom zo interessant, omdat ze expliciet
onthult hoe er binnen het Instituut tot dusver werd gedacht over literatuur, of beter gezegd: niet werd gedacht; ze speelde simpelweg geen
rol. Maar veel belangrijker is natuurlijk, dat het goede nieuws dat
Stapel had voor de Indische letteren in daden werd omgezet. Zij het
dan niet direct of op de korte termijn - het KITLV bleef voorlopig
doodarm en kort daarop brak de oorlog uit - maar wel op de langere,
toen, in de jaren vijftig, de financiele situatie verbeterde. De cijfers
tonen het voluit aan. Hadden, zoals gezegd, in 1937 slechts 175 titels
betrekking op de Indische literatuur, ruim twintig jaar later, in 1959,
waren dat er al bijna vijfhonderd meer.
De Indische letterkunde was in het zicht gekomen en zou er nadien
niet meer uit verdwijnen. Alles wat er op het gebied van de Indische
letteren verschijnt, primaire en secondaire teksten, zowel Nederlandsals anderstalige, en dat alles in zo ruim mogelijke zin, wordt (voor
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zover uiteraard binnen bereik) aangekocht. Bedacht blijven de bibliothecaris en zijn staf er bovendien op de hiaten uit het verleden op te
vullen. Wie wil weten wat er sinds ongeveer 1970 aan Indische letterkunde en daarover handelende secondaire literatuur is aangeschaft, die
raadplege de aanvankelijk door Frits Jaquet en later door Herman
Kemp, bibliograaf van het KITLV, samengestelde 'lijsten Indische letteren', die sinds 1986 in vervolgen worden afgedrukt in het tijdschrift
Indische Letteren.

Het KITLV, Rob Nieuwenhuys en onze Werkgroep
De Indonesia-boekerij van het KITLV, de daarin geincorporeerde collectie Indische letteren in het bijzonder, vormt het werkkapitaal van de
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Die bibliotheek vormt
het fundament van de relatie tussen het Instituut en onze Werkgroep.
Maar die relatie gaat om heel wat meer. Het aanleggen van zo'n unieke
verzameling is prachtig en een eerste voorwaarde, maar er vervolgens
mee aan de slag te gaan is natuurlijk het uiteindelijke doel. Welnu,
wat de exploratie en de bestudering van de Indische letteren betreft
heeft het KITLV een opvallende en zelfs initierende rol vervuld, namelijk door een kenner van die letteren in de gelegenheid te stellen de
eerste samenvattende studie daarover te schrijven. Dat was Rob Nieuwenhuys. Werkzaam in Amsterdam als leraar, kreeg hij in 1959 een
tweejarig studieverlof om een Indisch fotoboek te maken. Het resulteerde in 1961 in het bekende, onder het pseudoniem E. Breton de Nijs
verschenen, Tempo doeloe. Een deel van de daarin afgedrukte foto's is
afkomstig van het KITLV dat toen al een prachtige verzameling bezat.
Het door die foto's gelegde contact kreeg een opmerkelijk vervolg:
in 1963 kwam Nieuwenhuys in dienst van het KITLV, aan het hoofd
van wat later de afdeling Documentatie Geschiedenis Indonesia is gaan
heten. In de tien jaar die volgden - in 1973 ging Nieuwenhuys met
pensioen - werden enkele belangrijke bibliografische naslagwerken
samengesteld (zoals Dorothee Buurs Persoonlijke documenten), maar die
periode heeft toch in de eerste plaats betekenis gekregen door de totstandkoming van de Oost-Indische Spiegel, een uitvoerige geschiedenis
van de Indisch-Nederlandse letterkunde, die in 1972 uitkwam. Grote
stimulansen zijn van dit boek uitgegaan: dissertaties zagen en zien het
licht en tal van andere publicaties verschijnen in tijdschriften en bundels; in Leiden en Amsterdam worden colleges koloniale en postkoloniale literatuur verzorgd, waarbij ook anderstalige koloniale literaturen
in beeld komen. Een coOrdinerende functie bij dit alles vervult de eind
1985 opgerichte Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde: een
forum voor hen die zich bezighouden met en zich interesseren voor de
koloniale literatuur. Nieuwenhuys hoorde tot de eerste redacteuren van
het door de Werkgroep uitgegeven tijdschrift Indische Letteren.
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Rob Nieuwenhuys in Solo, tijdens zijn bezoek aan Indonesia in 1971 (collectie
Gerard Termorshuizen).
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Een tot aan het eind van de jaren zestig in de schaduw gebleven gebied
werd in de lichtkring getrokken; het tropische avontuur in de Nederlandse literatuur kon voortaan volop worden meebeleefd. Die ontwikkeling is ondenkbaar zonder de Oost-Indische Spiegel. Dat werk ontstond
zoals gezegd binnen het KITLV, zoals het KITLV sedertdien betrokken
is geweest bij alle hierboven gememoreerde activiteiten.
Tussen 1965 en 1991 werd het Instituut geleid door dr. Koos Noorduyn, een knap en conscientieus geleerde, maar ook een introverte en
in sociaal opzicht stug overkomende persoonlijkheid. Zichzelf kennend,
en ook in die zelfkennis eerlijk en integer, bewonderde hij in Nieuwenhuys wat hijzelf niet bezat, diens enthousiasmerende creativiteit en
bevlogen schrijverschap bijvoorbeeld. Vanuit de achtergrond heeft hij
naar zijn beste weten ervoor gezorgd dat Nieuwenhuys, een 'vrije vogel'
op een instituut met 'regels' en traditie, z'n ambities op zijn eigen
manier kon uitleven. Het is jammer dat Nieuwenhuys - ambivalent als
hij stond tegenover de wetenschap en nogal vooringenomen ten opzichte van een bepaald type wetenschapper - deze warme aandacht
onvoldoende naar waarde heeft geschat. Noorduyn heeft zich dat aangetrokken.

Het KITLV en de Indische letteren nci Nieuwenhuys
Noorduyn had ondertussen veel opgestoken van Nieuwenhuys' arbeid.
De Indische letteren boeiden hem; hij hoorde tot de eersten die toetraden
tot de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde en toonde zich actief betrokken daarbij. En het deed hem deugd, dat met mijn aanstelling
in Leiden - binnen een andere functie weliswaar, maar dat was bij
Nieuwenhuys ook zo - de koloniale literatuur als vakgebied weer binnen het Instituut kwam.
Nieuwenhuys heb ik bijna veertig jaar gekend. Over mijn relatie tot
hem heb ik geschreven, en ook in de toekomst zal ik dat nog wel eens
doen. Hij bracht mij, lang geleden, op het terrein van de Indische letteren
en introduceerde mij eveneens op het Instituut: op zoek naar materiaal
voor mijn doctoraalscriptie vergezelde ik hem eind 1965 enkele keren
naar het KITLV dat zich toen nog net in Den Haag be yond. Dit neerschrijvend realiseer ik me hoe merkwaardig de dingen kunnen gaan. Geen
haar op mijn hoofd immers die er toen, zo'n 35 jaar geleden, aan dacht,
dat de combine Indische letteren en KITLV ook mijn voorland zou
worden.
De koloniale en postkoloniale literatuur alsook - sinds mijn aanwezigheid - de koloniale pers hebben zich een plek verworven binnen
het door het Instituut verrichte onderzoek. En dat al zo'n veertig jaar.
Het feit van die langdurige relatie is, denk ik, een indicatie van de
appreciatie ervan door het Instituut. De omstandigheid bovendien dat
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het KITLV mij, bij het bereiken van een zekere leeftijd, niet met groot
verlof stuurde, maar het integendeel geen onaantrekkelijke gedachte
vond - ik trouwens evenmin - mij nog maar een poosje binnenboord
te houden, wijst daar wellicht eveneens op. Een structureel verankerde
positie hebben de Indische letteren echter nimmer gekregen binnen
het Instituut, niet in Nieuwenhuys' jaren en niet daarna. Ik maak me
daar weleens zorgen om. Als het tijdstip echt zal zijn aangebroken dat
ik mag gaan nadenken over het runnen van een dierenasiel op Bali of
- een suggestie van Bert Paasman, die dan graag mee wil doen - een
plantage in de Preanger, dan reken ik erop dat mijn opvolging zal zijn
geregeld. Wat met zoveel aandacht en zorg is opgebouwd, kan natuurlijk
niet zomaar in het niet verdwijnen.
Honderdvijftig jaar bestaat het Instituut. Een van de tijdens de officiele
viering uitgesproken intenties voor de toekomst is dat het veel meer
dan voorheen naar buiten treedt, zich bekendheid verwerft in wijdere
kring. De KITLV Uitgeverij kan daarbij een voorname rol spelen: door
meer ruimte te geven aan publicaties die interessant zijn voor een algemeen publiek. Daar is trouwens al mee begonnen. Met de uitgave van
een paar schitterende fotoboeken ('Woodbury Er Page' en 'Cephas')
bijvoorbeeld en van enkele teksten - zoals recentelijk de plantageroman
Doekoen van Madelon Szekely-Lulofs - uit de Indische letteren. Aan het
hoofd van die uitgeverij staat dr. Harry Poeze die de Indische letteren
een warm hart toedraagt en zich al menigmaal ontvankelijk heeft getoond voor goede ideeen op dit terrein. We zullen niet verzuimen ze
van tijd tot tijd aan te dragen.
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Mededeling
Het in 1988 gepubliceerde dagboek In deze halve gevangenis van de hand van
L.F. Jansen, secretaris van de Raad van Indie, is niet meer in de boekhandel verkrijgbaar.
Uit het restant van de oplaag van dit ook internationaal zeer de aandacht
getrokken hebbende document humain kunnen beperkt nog exemplaren besteld worden: via telefax 070-5140020 onder vermelding van 'L.F. Jansen' of
telefonisch: 070-5116395.
Ir. W.L. Brocades Zaalberg
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Casanova en de stok
Indische Letteren en het KITLV, 2051
PETER VAN ZONNEVELD

Over vijftig jaar zal er niemand meer zijn die kan zeggen: ik herinner
mij Indie. Niemand meer die kan vertellen hoe het was om een Indische
jeugd te hebben, op te groeien in het paradijs. Niemand meer die kan
vertellen over het leven op straat in het oude Batavia. Niemand meer
die de Japanse bezetting heeft ondergaan. Niemand meer die als dienstplichtige naar de Oost is gestuurd ten tijde van de politionele acties.
Niemand meer die de repatriering voor of kort na de soevereiniteitsoverdracht bewust heeft meegemaakt. Op zijn hoogst zal er na enig speurwerk in aanleunwoningen en verzorgingstehuizen nog een enkele
grijsaard te vinden zijn die zich vagelijk herinnert in 1962 als klein
kind Nieuw-Guinea te hebben verlaten. Maar dat was het oude Indie
al niet meer.
Niemand meer die zich Indie herinnert. Dat is een geruststellende
gedachte. Niet alleen voor onderzoekers die onzin verkopen en niet
meer hoeven te vrezen dat er iemand opstaat die zegt: 'Zo was het niet.'
Het is ook geruststellend voor de enkeling die de Indische literatuur
definieert als een corpus teksten van hen die deel uitmaakten van de
koloniale samenleving. In 2028 zal hij, die dacht dat het corpus nu toch
echt definitief was afgesloten, nog worden opgeschrikt door het verschijnen van een Indische roman, geschreven door een vrouw die in
1938 te Modjokerto was geboren en dan, als negentigjarige, debuteert
met een absoluut meesterwerk. Nee, dat zal hem in 2051 niet meer overkomen.
Ook wie de definitie wat ruimer neemt en slechts als voorwaarde
stelt, dat een tekst iets met het oude Indie te maken moet hebben om
tot de Indische literatuur te worden gerekend, kan zich afvragen of er
over vijftig jaar nog boeken worden geschreven die het predikaat 'Indisch' verdienen. Een enkele historische roman wellicht? Een dichtbundel van iemand van de vijfde generatie, die op een stoffige zolder een
hutkoffer heeft gevonden, waarin...? Die uitzonderingen zullen er zijn.
Toch is Indie dan, nog veel sterker dan nu, definitief en onherroepelijk
een verzonken wereld geworden, een mythe, een constructie van de
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Giacomo Casanova. Portret door Alessandro Longhi (Harlinque-Viollet, Paris).
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verbeelding, zoals E.M. Beekman het in zijn Paradijzen van weleerbeliefde
te noemen.
Maar als er geen Indische literatuur meer geschreven wordt, hoe zal
het dan gaan met de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, met
het tijdschrift Indische Letteren, en met het KITLV? Zullen die uitsluitend
historisch gericht zijn? Zullen die er iiberhaupt nog zijn? Om die vragen
te kunnen beantwoorden, want dat verwacht u tenslotte van mij, neem
ik u eerst mee naar het Venetia van Casanova, zo'n honderd jaar voor
de oprichting van het KITLV. Nu zult u zeggen: wat hebben wij met
die oude Italiaanse rokkenjager te maken? Laat ik volstaan met u er
op te wijzen dat Casanova niets anders is dan de Italiaanse vertaling
van de bekende Nederlandse familienaam Nieuwenhuys. Deze Casanova zit om onduidelijke redenen opgesloten in de Piombi, de gevreesde
gevangenis achter het dogenpaleis. Hij zint op ontsnapping. Om te
weten te komen wanneer hij zijn vrijheid terug zal krijgen, raadpleegt
hij, bij wijze van orakel, het gedicht Orlando Furioso van Ariosto. Daarin
vindt hij de regel: 'tussen het eind van oktober en het begin van november'. Hij doet alles om die voorspelling in vervulling te doen gaan.
Uiteindelijk weet hij, na onvoorstelbare moeilijkheden overwonnen te
hebben, precies in de nacht voor Allerzielen, 1 november dus, door een
gat in het met loden platen beklede dak, waaraan de gevangenis zijn
naam ontleent, te ontkomen. Later zal hij in zijn memoires opmerken
dat veel gebeurtenissen nooit zouden hebben plaatsgevonden, als ze
niet waren voorspeld.
Hoe het over vijftig jaar zal zijn, weten we niet. Maar we weten wel
hoe het nu is. 'In 't voorleden ligt het heden, in het nu, wat worden
zal', schreef Bilderdijk, onze vaderlandse profeet, geboren in 1756, het
jaar van Casanova's ontsnapping. In het nu gaat het goed met het KITLV
en met de Indische letteren. De Indonesia-boekerij van het Instituut is
uitgegroeid tot de grootste ter wereld, zo hoorden wij Gerard Termorshuizen zojuist tevreden vaststellen. Wanneer de exponentiele groei die
hij schetste zich voortzet, zal de bibliotheek in 2051 duizelingwekkende
proporties hebben aangenomen. Onze Werkgroep mag ook niet ontevreden zijn. De lezingenmiddagen en de symposia worden goed bezocht,
het aantal leden, en dus het aantal abonnees op het tijdschrift, is redelijk
constant en geeft vertrouwen voor de nabije toekomst. De bezorgdheid
over de huidige situatie in Indonesia staat de belangstelling voor het
vroegere India kennelijk niet in de weg
Hoe is die belangstelling te verklaren? Een van de nieuwe factoren
die hierbij een rol speelt, is de huidige bezinning op onze multiculturele
samenleving, die zich op allerlei manieren openbaart. Laat mij twee
voorbeelden geven. In 2001 en 2002 is 'Nederland-Indonesia' examenonderwerp geschiedenis. Er zijn studiedagen voor docenten georganiseerd, er zijn schoolboekjes en tijdschriften verschenen, er is een serie
onderwijsprogramma's uitgezonden. Op 29 juni is op de Pasar Malam
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Besar een speciale onderwijsmiddag gehouden, waar de Indische literatuur een plaats kreeg binnen de migrantenliteraturen in het onderwijs.
Daar waren ook enkele redactieleden van Indische Letteren bij betrokken.
Ik weet niet wie het zei en al helemaal niet wanneer hij of zij geboren
is, maar iemand moet toch ooit voor het eerst hebben opgemerkt: wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Het tweede voorbeeld is het plan voor een reeks boeken die de invloed
van migranten op de Nederlandse cultuur beschrijft. Het Prins Bernhardcultuurfonds stelde een vorstelijk bedrag beschikbaar voor de realisatie van vijf kloeke delen, waarin cultuur wordt opgevat in de ruimste
zin van het woord. Het gaat daarbij niet alleen om religie, museumkunst,
literatuur en film, maar ook om liedjes en andere muziek, kleding,
voeding en wooncultuur. India-Indonesia zal daarbij ruim vertegenwoordigd zijn. Ook aan dit project, dat onder leiding staat van Maaike
Meijer, verlenen twee redacteuren van Indische Letteren hun medewerking. Er wordt naar gestreefd om de reeks in 2004 to voltooien. Ik ben
er zeker van, dat het KITLV de rijk geillustreerde banden gaarne aan
de collectie zal toevoegen, ook al omdat er naast de Indische ook een
aanzienlijke Caraibische component in de opzet van dit project is verwerkt.
India neemt binnen het multiculturele spectrum, waar de huidige
belangstelling op gericht is, echter een bijzondere positie in. Net als
het joodse element kan het Indische bogen op een lange traditie, die
veel verder reikt dan de directe invloed van andere culturen. Volgend
jaar zal het vierhonderd jaar geleden zijn dat de Verenigde Oostindische
Compagnie werd opgericht, en dat zullen we weten ook. Boeken, televisieprogramma's, tentoonstellingen, VOC-wandelingen door de betrokken steden en tal van andere activiteiten zullen de aandacht vestigen
op de rol van deze oude multinational, die aan de wieg stond van de
relatie tussen Nederland en Indonesia. Werd er vroeger nog wel eens
besmuikt gedaan over de schaduwzijden van deze koloniale roversbende, tegenwoordig lijkt, althans wat het grote publiek betreft, de
schaamte voorbij. Grote groepen vrijwilligers timmeren enthousiast
replica's van VOC-schepen in elkaar, die zich, met de vaderlandse
driekleur in top, fier manifesteren op de wereldzeeen, tot in Australia
aan toe. Het grootwinkelbedrijf 'evert zakjes kruiden die getooid zijn
met het VOC-embleem, in Amsterdam bestaat een VOC-café en in
Weesp stookt men opgewekt VOC-jenever. Ook het koloniale meubel,
dat zijn oorsprong vindt in de dagen van de VOC, mag zich in een grote
populariteit verheugen. Dertig jaar geleden zou het ondenkbaar zijn
geweest, dat de Bijenkorf, zoals de laatste jaren het geval is, trots een
collectie van zulke kasten, stoelen, tafels en bankjes presenteert. En
wie had toen ooit gedacht dat een winkel die zich op deze meubelstijl
heeft toegelegd, zich onbekommerd 'De koloniaal' zou noemen?
De invloed van India op onze cultuur heeft niet alleen een lange
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geschiedenis, zij is ook heel breed en ingrijpend geweest. Even afgezien
van de nieuwkomers: het zal niet meevallen in Nederland een familie
te vinden die niet op de een of andere manier door Insulinde is aangeraakt. Iedereen heeft wel een grootouder, een tante of een oom, die ooit
met Indie te maken heeft gehad, al was het maar als dienstplichtige of
zelfs als kruidenier in koloniale waren. Ook al heeft men zelf geen
enkele band met dat verre land overzee, er is altijd wel een aanknopingspunt. Ik wil u een voorbeeld geven, dat die verbondenheid en tegelijk
die afstand treffend illustreert. Het gaat om een gedicht van Jean Pierre
Rawie. We kennen hem als een dichter met een grote vormvastheid,
die op een klassieke manier weemoedige verzen schrijft over liefde,
vergankelijkheid en dood, en die daarmee een groot publiek bereikt.
We rekenen hem echter niet tot de Indische dichters. Toch schreef hij
het sonnet 'De zendeling', dat ik u graag wil laten horen:
De zendeling
Ik heb hem niet gekend, maar zijn portret
stond bij mijn grootmoeder (een strenge dame
waar wij ongaarne op visite kwamen)
In zilver ingelijst op het buffet.
En zo, verstard tot een momentopname:
heilsofficier met snor, maar zonder pet,
is hij in mijn geheugen bijgezet.
Ik ben zijn kleinzoon en ik draag zijn namen.
Hij is voor mijn geboorte overleden;
dat ik op hem zou lijken werd beweerd
door tantes die aan zielsverhuizing deden.
Waarschijnlijk ging er ergens iets verkeerd.
Wel heb ik nog de wandelstok waarmede
hij naar verluidt half Java heeft bekeerd.
Met veel genoegen zullen we dit gedicht opnemen in de Spiegel van de
Indisch-Nederlandse poezie, waar Bert Paasman en ik nu mee bezig zijn,
omdat het zo goed laat zien hoever de Indische invloed reikt. We werden
erop attent gemaakt door Geert Onno Prins, redacteur van het tijdschrift
Moesson. Dit blad, dat de aandacht voor Indie levend houdt en tegelijk
een verbinding weet te leggen met het Indonesia van nu, zal voor
toekomstige onderzoekers van grote betekenis zijn. Er bestaat in Nederland geen ander tijdschrift waarin de herinneringen van hen die het
hebben meegemaakt, in al hun schakeringen voor het nageslacht worden vastgelegd. Nu zijn ze er nog, al neemt hun aantal af. In 2051 zullen
ze er niet meer zijn, maar ik hoop van harte dat Moesson de tand des
tijds zal doorstaan.
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Jean Pierre Rawie. Portret door Dorinde van Oort (Letterkundig Museum, Den
Haag).
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Een derde opvallend element in de huidige aandacht voor Indie is
het feit, dat vele direct betrokkenen het hartgrondig met elkaar oneens
zijn. Dat bleek eens te meer bij de discussie over het nu verschenen
jubileumboek van het KITLV op 9 juni jongstleden, waar de opinies
zo botsten dat de vonken door de zaal vlogen. leder koestert zijn eigen
Indie, want Indie bestaat niet meer. 'The past is a foreign country: they
do things differently there.' Deze bekende uitspraak van L.P. Hartley
zou als motto kunnen dienen bij alle meningsverschillen die zich de
laatste jaren manifesteerden. Zo schreef Rudy Kousbroek in Verloren
goeling, zijn weemoedige briefwisseling met Paula Gomes: 'er bestaat
onder ex-Indischmensen in Nederland een zekere rivaliteit, een neiging
om Indischheid voor zichzelf op te ei gen en vooral een merkwaardige
ijver om het anderen te onthouden'. Om er even verder aan toe te
voegen: 'Wat betwisten wij elkaar eigenlijk? Wat is Indisch? Wij worden kennelijk bewoond door hetzelfde verlangen - naar het land, naar
onze jeugd - en ziedaar, dat is nu mijn definitie van wat iemand Indisch
maakt.' Zulke discussies worden ook gevoerd door mensen die Indie
alleen van Koren zeggen kennen. In het beste geval kunnen ze leiden
tot een soort creatieve wedijver, die de diversiteit bevordert, tot aanvulling en uitbreiding leidt, en die kortom de studie van Indie en de
Indische literatuur ten goede komt.
Wie had ooit kunnen denken dat er nu, in 2001, nog zoveel leven in
de Indische brouwerij zou zijn? In elk geval niet P.J. Koets, de leraar
klassieke talen van Hella S. Haasse, de vriend van E. Du Perron en Rob
Nieuwenhuys, de initiatiefnemer van het Indische tijdschrift De Fakkel,
en nog zoveel meer. Hij zou dit jaar honderd geworden zijn. Zo'n twintig
jaar geleden zei hij naar aanleiding van een artikel over Indische literatuur dat hij zojuist geschreven had, nogal mismoedig tegen mij: 'Ach,
als wij oude kerels er niet meer zijn, interesseert het niemand meer.'
Ik sprak dat heftig tegen. Niet lang daarna is onze Werkgroep opgericht,
en de oude P.J. zou versteld hebben gestaan van de huidige situatie.
De lange traditie, de brede en ingrijpende invloed, de heftige discussies, ze dragen bij tot de bloei. De Indische gemeenschap, schijnbaar
zo moeiteloos in de Nederlandse geintegreerd, blijkt opeens een wezenlijk element van onze huidige multiculturele samenleving te zijn. In 't
verleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal. Het heden geeft de
richting aan waarin we ons moeten begeven. Op het door onze Werkgroep georganiseerde symposium 'Rob Nieuwenhuys en de toekomst
van tempo doeloe' in november vorig jaar heeft Bert Paasman al verteld
wat wij als Werkgroep van plan zijn te gaan doen, en wat we nog
zouden kunnen doen op het terrein van de vrouwenliteratuur, de pers,
de poezie en het toneel, om slechts een paar onderdelen te noemen.
Enorm veel bronnenmateriaal waar niemand nog naar gekeken heeft,
sluimert in bibliotheken en archieven als het KITLV. Met de digitalisering van de Indische Letteren zijn we maar net begonnen; ook daar
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liggen ongekende mogelijkheden. Ook al neemt de afstand tot Indie
toe, ook al ontvallen ons oude kerels als P.J. Koets, zelfs al worden zij
zendelingen die het nageslacht nooit gekend heeft, we beschikken nog
over hun erfenis, hun stok, die wij als bij een estafette aan latere generaties door kunnen geven. Wij kunnen onze relatie met Indie steeds
opnieuw definieren, zoals Jean Pierre Rawie dat in zijn gedicht heeft
gedaan. Dankzij instellingen als het KITLV, waar al die stokken bewaard worden, kunnen we boeken en artikelen schrijven waarin wij
ons rekenschap geven wat Indie voor de Nederlandse cultuur betekent.
Ik voorspel u dat onze Werkgroep en het KITLV er in 2051 nog zullen
zijn, ja zelfs een bloeiend zullen leiden, mits we voortgaan op de ingeslagen weg, mits we de jeugd weten te inspireren en ons blijven aanpassen
aan de veranderende omstandigheden. Net als Casanova moeten we
niets nalaten om die voorspelling in vervulling te doen gaan.
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Lijst van Indische letteren
samengesteld door mr. HERMAN KEMP, bibliograaf van het KITLV in Leiden
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Beek, Aart van, en Paul van der Put, Hart van Java : verhalen en gedichten. Rotterdam : Indonet. - 113 p. - ISBN 90-75413-08-4. - [M 1999 A 3548]
Birney, Alfred, Fantasia : verhalen. - Amsterdam [etc.] : Contact. - 125 p. - ISBN
90-254-9741-1. - [M 1999 A 2817]
Blankenstein, Elisabeth van, Dr. M. van Blankenstein : een Nederlands dagbladdiplomaat 1880-1964. - Den Haag : Sdu Uitgevers. - 403 p., [8] p. pl. - Ook verschenen
als proefschrift Universiteit Leiden, 1999. - ISBN 90-12-08749-X. - [M 1999
A 5535]
Bloem, Marion, Ver van familie : roman. - Amsterdam [etc.] : De Arbeiderspers.
- 267 p. - ISBN 90-295-0339-4. - [1999 A 1560]
Campert, Remco, Linde Voute en Martin Mooij, Ratapan = Lamento. - Amsterdam
: De Bezige Bij. - 111 p. - ISBN 90-234-4797-2. - [M 1999 A 5685]
Engelen, Theo, De Indische vlieger. - Amsterdam : Sjaloom. - 173 p. - ISBN 906249-328-9. - [M 1999 A 5798]
Gabeler, Madeleine, Minyak Maluku : gedichten met een Molukse achtergrond. - Zoetermeer : Dwinegeri. - 41 p. - ISBN 90-805019-1-3. - [M 1999 A 5256]
Garen, Pit, Indische raadsels en verdere verhalen. - Utrecht : [eigen beheer ; T.F.
Cramer]. - 152 p. - ISBN 90-805366-1-X. - [M 2001 A 953]
Gelder, Lambert van, Terug van weggeweest : negen verhalen van teruggekeerde missionarissen. - Oegstgeest : Week voor de Nederlandse Missionaris. - 114 p. (Mensen met een missie). - ISBN 90-72954-17-3. - [1999 A 3143]
Gellekink, A.B., Hallo, hallo, hier zijn we weer ... : Henk Wieringa in NederlandsIndie (1946-1949). - Enschede : Sigi Enschede Editions. - 218 p. - ISBN 90805131-1-3. - [M 2000 A 1437]
Giebels, Lambert J., Soekarno : Nederlandsch onderdaan : biografie 1901-1950.
-Amsterda:Bk.531p-ISN90247.
Glissenaar, Frans, D. D. : het leven van E.F.E. Douwes Dekker. - Hilversum : Verloren.
- 246 p. - Rugtitel: Het leven van E.F.E. Douwes Dekker. - ISBN 90-6550-064-2.
- [M 1999 A 5039]
Gonsalves, R.A. en G.J. Verhoog, Mr. Gonsalves memoires. - Amsterdam [etc.] :
De Arbeiderspers. - 351 p., [24] p. pl. - ISBN 90-295-2153-8. - [M 1999 A
4902]
Graaff, Ant. P. de, Vertel het je kinderen, veteraan! - Franeker : Van Wijnen. - 167 p.
- ISBN 90-5194-193-5. - [M 1999 A 2865]
Grooten, Tom, Na vifftig jaar : dagboekherinneringen van een soldaat in Indie, 19491950. - [Uden : Th.J.C. Grooten. - 45 p. : ill. - [M 2000 A 4590]
Hartevelt, Hans van, Depressie over Java : roman. - Haarlem : In de Knipscheer.
- 286 p. - ISBN 90-6265-462-2. - [M 1999 A 1900]
Hermanus, Rene, Felix de Jongh en Arthur van der Roest, Indisch jongerenverzet
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1944 - Glodok 1945. - Ede : Vereniging Ex-Glodok Geinterneerden 1944-1945.
- 94 p. - ISBN 90-805061-1-7. - [M 1999 B 1375]
Herzen, Frank en Yolanda Eveleens, Reis naar de Oost. - Tilburg : Zwijsen. - 48 p.
- (Zoeklicht). - ISBN 90-276-4208-7. - [1999 A 3347]
Holman, Theodor, Hoe ik mijn moeder vermoordde. - Amsterdam : Nijgh & Van
Ditmar. - 142 p. - Bew. van gelijknamig filmscript van Theodor Holman en
Theo van Gogh. - ISBN 90-388-3101-3. - [M 1999 A 5296]
Hondius, Dina Geertje, Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens : aanvaarding en
ontwijking van etnisch en religieus verschil sinds 1945. - [Den Haag : Sdu Uitgevers].
- viii, 427 p. - (Nederlandse cultuur in Europese context ; 12). - Proefschrift
Universiteit van Amsterdam. - ISBN 90-12-08644-2. - [M 1999 A 3380]
Jannink, Bert, 10 jaar pionieren in Nederlands Nieuw- Guinea : augustus 1952 - maart
1962. - [De Lutte : Bert Jannink]. - 104 p : ill. - [M 2000 B 793]
Keuls, Yvonne, Mevrouw mijn moeder. - Amsterdam : Ambo. - 264 p. - ISBN 90263-1594-5. - [M 1999 A 1901]
Kuipers, Marietje E., In de Indische waterers : Anske Hielke Kuipers, gezaghebber bij
de Gouvernementsmarine, 1833-1902. - Zutphen : Walburg Pers. - 446 p. - (Werken
uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging ; 98). - Bevat ook: Dagboek van
Anske Hielke Kuipers, 28 October 1857 tot 28 Maart 1859. - ISBN 90-5730-082-6.
- [M 1999 B 1241]
Leedekerken, Jacques en Hans Liesker, Voorman in verzet en boei : de belevenissen
van een officier van de KoninklUke Marine tijdens de Japanse bezetting in de tweede
wereldoorlog. - Oosterhout : De auteur. - xi, 227 p. - ISBN 90-9013361-5. [2000 A 44]
Loohuis, J.B.H., De grote patrouille : belevenissen van het bataljon 5-4 R.I. in Zuid- en
Oost-Borneo, Zuid-Sumatra en Oost-Java in de jaren 1947, 1948, 1949, 1950. - Enschede : Van de Berg. - 213 p. - ISBN 90-5512-093-6. - [M 1999 B 686]
Maas, J.G., Zeemilicien bij de Mariniersbrigade. - Meppel : J.G.Maas ; Kleen. 144 p. : ill. - [M 2000 A 1667]
Moor, J.A. de, Westerling's oorlog : Indonesia 1945-1950 : de geschiedenis van de commando's en parachutisten in Nederlands-India 1945-1950. - [Amsterdam] : Balans. 636 p., [32] p. pl. - ISBN 90-5018-425-1. - [M 1999 A 5018]
Neijndorff, Frank, Drie oma's : Nederlands-India. - [Leidschendam] : Neijndorff.
- vi, 166 p. - ISBN 90-802584-6-6. - [M 1999 A 3221]
Ottenhof, Humphrey, Braa : boerenindoverhaal. - [Westervoort] : DWZ. - 96 p. ISBN 90-74725-11-2. - [M 1999 A 3358]
Peters, J.P.H., 2046 : 7de A.A.T. Compagnie O.V.W.-ers. - Venlo [etc.] : Van Spijk.
- 192 p. - ISBN 90-6216-379-3. - [M 2000 A 679]
Pollmann, Tessel, Bruidstraantjes en andere Indische geschiedenissen. - Den Haag :
Sdu Uitgevers. - 232 p. - Gedeeltelijk eerder verschenen in Vrij Nederland.
-ISBN9012876.[M9A53]
Prick van Wely, M., Indonesische sprookjes. - Gew. herdr. - Rijswijk : Elmar. 143 p. - (Sprookjes uit de wereldliteratuur). - ISBN 90-389-0854-7. - le dr.:
1991. - Oorspr. titel: Volkssprookjes en legende uit Indonesia. - Delft : Elmar, 1978.
- [M 1999 A 2797]
Raadt, Eugene A.P. de, en Hans A.M. Haring, De schaduw van de klapperboom. Bergen (NH) : Bonneville. - 528 p. - ISBN 90-73304-63-6. - [M 1999 A 1642]
Raben, Remco, Mischa F.C. Hoyinck en Micahel Baskett, Beelden van de Japanse
bezetting van Indonesia : peesoonlijke getui:genissen en publieke beeldvorming in Indone148

sie, Japan en Nederland. - Zwolle : Waanders. - 239 p. - ISBN 90-400-9345-8.
- Uitg. ter gelegenheid van de tentoonstelling: Nederlanders, Japanners, Indonesiers : de Japanse bezetting van Nederlands-Indie herinnerd, in het Rijksmuseum in Amsterdam van 7 augustus tot 24 oktober 1999. - [M 1999 B 962]
Rijkschroeff, Boudie en Vivian Boon, Tjalie Robinson, journalist, schrUver .... en al
die dingen meer. - Amersfoort : Moesson. - iii, iii, 198 p. - ISBN 90-70301-598. - Uitg. ter nagedachtenis van de 25ste sterfdag van Tjalie Robinson, 22 april
1974. - [M 1999 A 3100]
Riska Orpa Sari, Riska, het verhaal van een Dajakmeisje : roman 1 vert. [uit het
Engels] door Marijke Koch. - Amsterdam : Meulenhoff. - 283 p. - (Meulenhoff
editie ; 1776). - ISBN 90-290-5853-6. - Vert. van: Riska, memories of a Dayak
girlhood. - 1999. - [M 1999 A 5775]
Saueressig, Ido Eduard, Voor welk yolk en wiens vaderland? - Riethoven : Cuka
Asam. - 253 p. - ISBN 90-804687-1-1. - [1999 A 3560]
Schinck, P.J.G., 'En weer werd de vijand verslagen' : dagboek Hein Peeters, Tjipanas
21 juli 1947 : de Baarlose jongens in Indie 1945-1950. - Baarlo : Stichting Historische
Werkgroep de Borcht. - 176 p. - (Baarlose sprokkelingen ; 33). - ISBN 9070434-28-8. - [2000 A 1024]
Schulte Nordholt-Zielhuis, 0. en Henk Schulte Nordholt, Het dagelijks leven in
Indie 1937-1947 : brieven van 0. Schulte Nordholt-Zielhuis. - Zutphen : Walburg
Pers. - 256 p. - ISBN 90-5730-058-3. - [1999 A 1985]
Schuster, John, Poortwachters over immigranten : het debat over immigratie in het
naoorlogse Groot-Brittannie en Nederland. - [Amsterdam] : Het Spinhuis. - xii,
308 p. - (Migratie- en etnische studies ; no. 9). - ISBN 90-5589-124-X. - Ook
verschenen als proefschrift, Universiteit Utrecht. - [1999 A 2474]
Seunke, Orlow, Gordel van smaragd. - Arnhem : Ellessy. - 214 p. - Romanscript
naar het scenario van de gelijknamige film, gebaseerd op het scenario. - ISBN
90-70282-64-X. - [M 2000 A 28]
Sierat, Joop en Hans A.M. Haring, Rapadaba : mensen van de Wisselmeren, Irian
Jaya. - Bergen [N.H.] : Bonneville. - 415 p. - ISBN 90-73304-67-9. - [1999 A
5756]
Sinninghe Damste, J.S., Advocaat-soldaat : oorlogsherinneringen. - Amsterdam : Van
Soeren. - 253 p. - ISBN 90-6881-077-4. - [M 1999 A 1671]
Spendel, J.M., Familienamen in Nederland: van hier en elders. - Delft : Alva. - 156 p.
- ISBN 90-75010-04-4. - [L Leeszaal: N 19]
Stapelkamp, Herman, Gerhardus Fabius (1806-1888) : een leven voor de Marine.
-Amsterda:DBfchLeuw.-240p(BijdragntoeNls
marinegeschiedenis ; 9). - Uitg. in samenw. met Instituut voor Maritieme
Historie. Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, 1999. ISBN 90-6707-507-8. - [M 2000 B 324]
Stee-de Jonge Mulock Houwer, Paula van, en G. den Hollander-Slager, Bevrijding ... en Loch! L 1945-1990. - [Hendrik-Ido-Ambacht] : Comite Herdenking
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149
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Uneputty, Jo, Mama Na : gedichten. - Laren : MRI JoAb design. - 83 p. - ISBN
90-76410-05-4. - [M 1999 A 3611]
Vermeer-van Berkum, Carla, Kon ik maar weer een gewoon meisje zijn : dagboek van
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Amsterdam [etc.] : Elsevier [etc.], 1980. - ISBN 90-225-2542-2. - [M 1999 A
3219]
Vermolen, Julika, De Dampit-affaire : een vergeten drama op Oost-Java tijdens de
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Wolffers, Ivan, Gekleurd Nederland : de ondraaglijke eenzijdigheid van de westerse
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Uitnodiging
Op zondag 11 november 2001 organiseert de Werkgroep IndischNederlandse letterkunde haar jaarlijkse Bronbeek-symposium. Dit
jaar is het thema: `Koloniale letterkunde en pers'.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.45 Ontvangst met koffie.
11.15 Opening.
11.25 Adrienne Zuiderweg: Bataviase courante novelles.
11.40 Olf Praamstra: Verlangens en frustraties; Conrad Busken Huet
als redacteur van de Java-Bode en het Algemeen Dagblad van
Nederlandsch Indie.
11.55 Hans Teeuw: Een Indonesische Janus; Pramoedya's dubbele

schepping: Tirto Adhi Soerjo en Minke.
12.10 Gerard Termorshuizen: Journalisten en heethoofden.
12.25 Discussie.
12.45 Lunchpauze.
14.15 Rudy Kousbroek: Het dagelijks leven in Frans-Indochina.
14.30 Harry Poeze: Patjar Merah, de Indonesische Rode Pimpernel.

Misleiding van de Politieke Inlichtingen Dienst in de jaren dertig.
14.45 Vilan van de Loo: Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920),

journaliste in Indie.
15.00 Theepauze.
15.15 Kees Snoek: Voor leesliefhebbers of literatuurgenieters? Drie cri-

tici in Indie, 1931-1940.
15.30 Marjolein van Asdonck: Piekerans van Knouff. Over de vergeten
column van Tjalie Robinson in De Nieuwe Courant (1949).
15.45 Discussie.
16.30 Afsluiting en borrel.

Plaats: Bronbeek. Congres- en refiniecentrum Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem. Bronbeek is te bereiken met bus 1
en 119 vanaf station Arnhem.

Toegangsprijs: f 22,50 inclusief koffie, thee en een borrel.
Lunch: Als u de lunch in Bronbeek wilt gebruiken, kunt u dat
aangeven op het hiernavolgende inschrijfformulier. Een portie
nasi rames kost 22,50. Dit bedrag dient evenals de toegangsprijs
van te voren te worden betaald. Zie verder het inschrijfformulier.

f
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Inschrijfformulier symposium
'Koloniale letterkunde en pers'
in Bronbeek op zondag 11 november 2001
Ik schrijf mij met
perso(o)n(en) in voor het symposium
en heb
x f 22,50 overgemaakt op postbanknr. 1977068
van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde to Alphen
aan den Rijn o.v.v. 'Symposium Bronbeek'.
Ik gebruik de lunch in Bronbeek en wil
x nasi rames
a f 22,50. Samen met de toegangsprijs heb ik dit bedrag overgemaakt naar het hierboven genoemde postbanknummer.
N.B. Uw betaling is uw bewijs van inschrijving / toegang.

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Datum:

Handtekening:

Dit formulier voor 23 oktober 2001 in een gefrankeerde envelop
opsturen aan:
Marian Fillie, Postbus 2155, 2400 CD Alphen aan den Rijn, of
faxen naar 0172-241934.
Voor inlichtingen: tel. 0172-416272,
Of e-mail: marrambv@cistron.nl
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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
(C 18,15) per jaar (abonnementen buitenland f 55,00 (C 24,94)). Leden
ontvangen het tijdschrift gratis. Men kan zich opgeven als lid door de
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Redactioneel

Na meer dan vijftien jaar trouwe dienst heeft Reggie Baay, een der
oprichters van onze Werkgroep, het redactiesecretariaat neergelegd.
Vanaf het allereerste begin was hij de spil van Indische Letteren. Aanvankelijk nam hij bovendien ook de ledenadministratie van de Werkgroep
op zich; die taak heeft hij in 1994 overgedragen aan Marian Fillie.
Gelukkig hoeven wij Been afscheid van hem te nemen; hij blijft deel
uitmaken van de redactie. Wij willen hem graag bedanken voor alles
wat hij tot dusver voor onze Werkgroep en ons tijdschrift heeft gedaan
en hopen dat hij nu wat meer tijd krijgt voor zijn gezin en zijn dissertatieonderzoek naar het Indisch toneel. Marian Fillie is bereid gevonden,
ook het redactiesecretariaat over te nemen. Dat betekent voor haar een
extra belastilag. We wensen haar in die nieuwe functie veel succes toe.
In deze aflevering van Indische Letteren houdt Fred Lanzing een met
kracht van argumenten ondersteund pleidooi om Snouck Hurgronje
ook in de Indische literatuur de plaats te geven die hem toekomt. Joop
van den Berg laat zijn licht schijnen over het werk van Henri Borel, dat
tot dusver wat in de schaduw is gebleven. Bovendien wijst hij op de
rol die Borel in de Indisch-Nederlandse letterkunde heeft gespeeld. We
hopen dat deze beschouwing op haar beurt anderen zal stimuleren tot
een nader onderzoek naar deze ten onrechte vergeten auteur. Tijdens
ons symposium over de toekomst van tempo doeloe is gepleit voor
meer aandacht voor de Indische poezie. Het is verheugend dat we in
deze aflevering nu een bijdrage over de Indische gedichten van Jan
Prins kunnen publiceren. Zij is geschreven door Lisa Migo, studente
aan de universiteit van Hull in Engeland. Haar artikel laat eens te meer
zien, dat er ook buiten onze grenzen belangstelling voor de Indische
literatuur bestaat. Liesbeth Dolk tenslotte vraagt aandacht voor het
optreden van Corrie Schneider en Corry Rigter als 'Tholen en Van Lier'
in de Japanse kampen en kort daarna; hun cabaretteksten vormen een
verrassende bijdrage aan de Indische letteren.
Graag maken wij u attent op de zeventigste verjaardag van F. Springer,
die op 25 januari 2002 in onze kring zal worden gevierd. Nadere informatie achter in dit nummer. Bovendien willen we u wijzen op de
veranderingen in de adressen van onze werkgroep (zie hiernaast), en
ons nieuwe website-adres: http://www.IndischeLetteren.nl.
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C. Snouck Hurgronje omstreeks 1890. (P.Sj. van Koningsveld, Snouck Hurgronje
en de Islam. Leiden 1987).
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Snouck Hurgronje, schrijver
FRED LANZING

Rob Nieuwenhuys noemt Snouck Hurgronje in de Oost-Indische spiegel
maar tweemaal: als vertegenwoordiger van de 'ethische koers' en in
een terzijde over Kartini. i Paul van 't Veer schreef in 1969 over Snoucks
De Atjehers dat het is 'geschreven in een briljante stijl' en hij voegt
daaraan toe: 'ik las dit boek 70 jaar na dato nog met echt leesplezier'.2
Dertig jaar later had ik dezelfde ervaring en ik ben het met Van 't Veer
eens: dit inmiddels meer dan 100 jaar oude boek is springlevend. In
dit artikel zal ik betogen dat Snouck een plaats verdient in Nieuwenhuys' literaire pantheon. Ik zal dit toelichten met een kort exposé over
de inhoud en de stijl van zijn studie en ik zal het illustreren met een
aantal citaten. Ik begin met een korte schets van Snouck en van zijn
leven.

Persoon en leven
Snouck Hurgronje was een fascinerende figuur. Hij speelde een belangrijke rol in de Nederlandse koloniale geschiedenis. In zijn persoon,
schrijft Steenbrink, kwamen bij uitstek de deugden en kwalen van de
'ethische politiek' bijeen: 3 om de inheemse mensen te kunnen verheffen,
moesten zij eerst gewapenderhand worden onderworpen. Hij had en
heeft veel bewonderaars, maar hij maakte zich ook veel vijanden met
zijn niets en niemand ontziende sarcasme. Hij was omstreden niet alleen
vanwege zijn politieke opvattingen, maar ook door elementen in zijn
persoonlijke leven, die menig hooggeplaatste wenkbrauw deden rijzen.
Tot de dag van vandaag zijn vereerders in de weer met het hanteren
van een ruime mantel der liefde om zijn ondeugden te bedekken. Ik
vind dit onzinnig; zijn opportunisme en trouweloosheid doen niets of
aan zijn andere kwaliteiten. Voor mij wordt hij er ook niet minder
sympathiek door.
Christiaan Snouck Hurgronje werd in Oosterhout geboren. Zijn vader
was hervormd predikant die in 1848 verliefd werd op de dochter van
een collega. Deze liefde bleef niet platonisch, Snouck sr. werd uit zijn
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ambt ontzet en vluchtte met zijn geliefde naar het buitenland. Daar
schonk zij hem twee onwettige dochters. Pas nadat zijn wettige echtgenote was overleden, konden zij trouwen. Een maand later werd een
derde dochter, Christina, geboren die spoedig overleed. In 1857 kwam
de zoon ter wereld die later de beroemde geleerde zou worden. Christiaan was het enige kind van de predikant dat in een wettig huwelijk
werd geboren of althans verwekt. Het heet dat zijn bewogen jeugd hem
wereldwijs en gepantserd in het leven deed staan. Dit pantser weerhield
hem niet - zoals wij zullen zien - van een huwelijkscarriere die minstens de vergelijking met die van zijn vader kan doorstaan. Hij studeerde
theologie in Leiden, maar zwaaide na het kandidaatsexamen om naar
de orientalistiek. In 1880 sloot hij de studie of met een dissertatie Het
Mekkaansche Feest, over de historische oorsprong van de bedevaart. Hierin
wordt de Koran geanalyseerd als een zuiver menselijk artefact. 4 Dit is
een zeer on-islamitische benadering en je kan je afvragen hoe hij zich
daar later uit gered heeft. Het is namelijk zeer waarschijnlijk dat hij na
een paar jaar is overgegaan tot de islam. Dit gebeurde tijdens wat wij
gerust een wetenschappelijke stunt kunnen noemen: de periode van
zes maanden in 1884-85 waarin hij participerend onderzoek verrichtte
in het hart van de islam, Mekka. Hij nam daar de naam Abd al Ghaffar
aan, dienaar van Hem die alles vergeeft. Dit getuigde van een vooruitziende blik: hemzelf viel veel te vergeven in zijn latere leven.
Er zijn nog steeds vragen over de aard van zijn overgang tot de islam.
Was dit een handige truc om toegang te krijgen tot bronnen die anders
voor ongelovige honden gesloten bleven? Hoe is dit te verenigen met
zijn radicale scepsis over religie in het algemeen? Maar aan de andere
kant wordt de lezer steeds getroffen door zijn diepgaande kennis van
en liefde voor deze godsdienst, die met valse voorwendselen niet te
rijmen zijn. Ook het gezag dat hij had bij inheemse geleerden en bij
de bevolking zou daarmee lastig te verenigen zijn. Maar een feit is
eveneens dat hij later, in zijn Leidse jaren, in zijn gedrag en uitingen
er geen blijk van gaf dat hij moslim was.
In 1889 ging hij naar Nederlands-Indie om de regering te adviseren
over de Atjeh-oorlog die sinds 1873 met weinig succes (voor de Nederlanders, althans) voortduurde. Van juli 1891 tot februari 1892 deed hij
veldonderzoek in Atjeh. In deze wonderlijk korte tijd verzamelde hij
zijn gegevens, waarbij Atjese mondelinge en schriftelijke bronnen even
serieus - en soms meer serieus - werden genomen als Europese. Al in
mei 1892 voltooide hij zijn Verslag omtrent de religieus-politieke toestanden
in Atjeh in vier delen, waarmee volgens Van Koningsveld 'een grondslag
voor een morele rechtvaardiging' werd gelegd voor een (bepaalde wijze
van) oorlogvoering in Atjeh. 5 De eerste twee delen werkte hij uit tot
De Atjehers, die in 1893 en 1894 - 'op last der regeering' - werden uitgegeven.
Tot 1906 was hij adviseur voor Inlandsche zaken te Batavia. Daar
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beantwoordde hij vragen van regeringsambtenaren en beleidsmakers
over je kan zo gek niet bedenken welke onderwerpen, die bijna alle
betrekking hadden op kwesties samenhangend met de islam. Dit gaf
hem niet alleen de mogelijkheid om zijn encyclopedische kennis op
dit gebied te ontwikkelen en te etaleren. De steeds aanwezige misvattingen, onuitroeibare vooroordelen en het onuitputtelijke onbegrip die
uit deze vragen bleken, gaven hem bovendien de gelegenheid om de
fiolen van zijn sarcasme wijdopen te zetten. Dat levert vermakelijke
lectuur op!
Ook op ander gebied zat hij niet stil. In 1890 huwde hij in een
islamitisch huwelijk een Soendanese vrouw. Zij kregen vier kinderen.
De vrouw stierf bij een miskraam in 1895.
In 1898 huwde hij weer. De nieuwe Soendanese bruid was niet alleen
van adel, maar ook pas 13 jaar oud. Zij kregen een zoon. Toen Snouck
in 1906 hoogleraar werd in Leiden, bleven zijn vrouw en de kinderen
uit beide huwelijken in Indie. Zij moesten de wettige band met hun
man en vader geheim houden en mochten niet naar Nederland komen.
In 1910 huwde hij in Holland een Nederlandse vrouw. Van 1910 tot
aan zijn dood in 1936 was hij dus polygaam. Dit is weliswaar een goed
islamitisch gebruik, maar of dit alles moreel helemaal in de haak is,
kan je je afvragen. Tot aan zijn dood bleef Snouck echter zijn vrouw in
het Soendanees brieven schrijven die steeds gericht waren 'aan mijn
geliefde Soendanese prinses'.
Geen ikoon van deugdzaamheid, wel een fascinerende man, kortom.

De Atjehers
Het boek was (en is nog steeds) een diepgaande studie over land en
y olk van Atjeh, hoewel Snouck het zelf als 'voorlopige arbeid' betitelde,
'daar in tegenwoordige omstandigheden de waarnemer in Atjeh een
vrij bekrompen observatorium te zijner beschikking heeft'. 6 Hij doelt
hierbij op het gebied van de zogenaamde Geconcentreerde Linie, een
kleine enclave rondom Kotaradja, waarbinnen het Nederlands-Indisch
Leger zich had teruggetrokken. Ik heb er geen bewijzen voor, maar ik
maak mij sterk dat Snouck, die weinig vrees kende, zich wel degelijk
buiten de Linie, dat is dus in door de 'rebellen' beheerst gebied heeft
begeven voor zijn veldwerk.
In zijn studie ontkrachtte Snouck volledig het beeld van de Atjehers
als bestiale woestelingen, omdat hij als doel had 'om hun leven in zijne
voornaamste uitingen te verstaan'. 7 Hij zag - net als Van Heutsz trouwens - de Atjehers niet als sluwe bedriegers of laffe sluipmoordenaars,
maar als patriotten in een vrijheidsstrijd. Nog erger! Terwijl de islam
in die dagen, zoals Van 't Veer stelt, door de meeste Nederlanders werd
beschouwd als de meest weerzinwekkende vorm van heidendom, 8 benaderde Snouck hem met open blik en zonder vooroordelen, als een
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verschijnsel dat je gewoon kunt bestuderen. Het voornaamste doel van
zijn onderzoek was immers ' [...] de kennis van den invloed des Islams
op het staatkundig, maatschappelijk en godsdienstig leven van het
Atjehsche volk'.9
Hij formuleerde hiertoe een onderzoeksprogramma:
Voor hem die den Mohammedaanschen factor in het bestaan
van een yolk wil doorgronden, zijn de spelen der kinderen, de
vermaken der ouderen, de profane literatuur, de inrichting van
dorp en provincie, in vele opzichten even belangrijk als de
boeken die men bij het godsdienstonderwijs gebruikt, de mystieke orden die in het land propaganda maken, de positie der
wetgeleerden.1°
Deze aandacht voor schijnbaar onbetekenende details die voor een yolk
belangrijke uitingen en manifestaties van hun dagelijks leven zijn, kenmerkt het hele werk. Ik noem als voorbeeld de uitgebreide en serieuze
aandacht aan de spelletjes van de kinderen (met spelregels en al)" en
de gedetailleerde en werkelijk innemende beschrijving van het bruidstoilet. 0 Het aantal onderwerpen dat door Snouck wordt behandeld is
bijna onuitputtelijk. Je komt van alles te weten over voeding, huisraad,
kleding, feesten, kalenders, zwangerschap, ziekten, dierenfabelen, optochten en volksfeesten, hasardspelen, noem 't en hij beschrijft 't.
En ook de 'grote' onderwerpen worden behandeld: de politieke organisatie, de religie in al haar aspecten, het familierecht, de mohammedaanse wetenschap en letterkunde. Een merkwaardige lacune in het
werk is de geringe aandacht voor de pepercultuur en de peperhandel
die immers, zoals Van Heutsz zei, 'de geldkist van Atjeh' was.
Als je het boek uit hebt, doet zich een typisch Snouck-dilemma voor.
Wat bezielde de man echt ten aanzien van Atjeh en zijn bevolking? Het
boek doet alle recht aan de cultuur en levenswijze van de Atjehers en
ademt een geest van respect, ja zelfs van liefde voor dit yolk.
Maar zijn politiek-militaire adviezen zijn meedogenloos: gedoseerd,
functioneel geweld, met precisie toegedeeld en herhaald, herhaald, herhaald en dit in samenhang met een welvaartspolitiek. Vooral voor de
oelama's, de wetsgeleerden, heeft hij geen goed woord over. Het instrument dat vanaf 1890 werd ingezet, was de contra-guerilla van de gevreesde marechaussee-brigades die de Atjehers met eigen wapens (en
eigen terreur) bestreden. Snouck onderschreef het gebruik van dit middel. Het was ook effectief. Ik durf te stellen dat deze militair-politieke
aanpak een van de weinige geslaagde contra-guerilla operaties is geweest in de negentiende en twintigste eeuw. Geslaagd? Dit middel
heeft een inherente zwakte van bederf en verruwing. Na de 'tien bloedige jaren' (1899-1909) was het verzet inderdaad gebroken en was het
gebied feitelijk onderworpen. Het is maar wat je succes noemt. In de
jaren daarna werden de 'Atjeh-moorden' berucht, blinde aanslagen op
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Europese mannen, vrouwen en kinderen. Krankzinnigheid kwam in
Atjeh disproportioneel voor, tot afgrijzen van de koloniale autoriteiten.
Er waren veel zelfmoorden, de volkskunst was verdwenen, overal was
materiele en fysieke achteruitgang. De psychische energie van gemeenschap en enkeling had sterk geleden onder de onderwerping. 13 Hartbrekende feiten. Je kan zeggen dat Snouck dit mede op zijn geweten had.
Maar in 1924 schreef hij:
al wie ook maar tracht van onze halve eeuw in Atjeh een enigzins opwekkende voorstelling te geven die lastert tegen de Heilige Geest [is onnozel] en wie een loflied op ons koloniaal
beleid durft te dichten, die stelt een verdacht soort van vaderlandsliefde boven de waarheid."
Snouck blijft een raadsel.
Maar naast de inhoud gaat het natuurlijk vooral om de stijl. Opvallend
is Snoucks soepele stijl, zonder gewichtigheden en dikdoenerij. Hij
vermijdt het onnodig gebruik van vakterminologie, ook bij ingewikkelde antropologische en linguistische onderwerpen. Het is alsof hij
steeds de eenvoudigste woorden verkiest. Laconieke tussenvoegsels en
het gebruik van alledaagse taal verlevendigen de tekst. Ook bij lange
zinnen verliest hij dankzij een doordachte opbouw en ritme zijn greep
op het betoog niet. Zijn taal is doortrokken van een verfrissende ironie
en een opgewekt sarcasme, zonder enige laatdunkendheid. Dat is te
zeggen: de laatdunkendheid reserveert hij voor Europese collega's en
voor hoge ambtenaren, met wier opinies hij ongegeneerd, genadeloos
en grondig de vloer aanveegt. Aan zijn scherpe waarneming ontgaat
niets en hij schrijft openhartig zonder respectloos te zijn. Hij heeft geen
last van autoriteiten-vrees of van eerbied voor sensitieve religieuze
tenen van wie dan ook. Zijn taal is glashelder. Hieronder volgt een
aantal onderwerpen die Snouck in zijn studie behandelt, waarbij zijn
stijl en taalgebruik tot uitdrukking komen.

De intern-politieke situatie
Snouck slaagt erin om de uiterst ingewikkelde intern-politieke situatie
van Atjeh duidelijk te maken. Atjeh was een kluwen van een zeer
kleinschalige, bijna anarchistisch georganiseerde samenleving van vrijwel zelfstandige en autarkische territoriale eenheden. 'Atjeh is zeker
een land van veelhoofdigheid en wanorde bij uitnemendheid; discipline zoekt men overal tevergeefs, twistgierigheid en eigenzinnigheid
ontmoet men bij elke schrede.'" En: 'De Atjeher, sinds eeuwen gewoon
aan eigenrichting op vrij grote schaal, en in zijn familie- en kampongleven weinig van den oeleebalang (de feodale heer, FL) of andere gezaghebbers bemerkend, is gewoon op te treden met een zelfstandigheid,
die meer op bandeloosheid dan op serviliteit gelijkt.'16
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Een Teuku van de westkust van Atjeh met zijn bruid (Rob Nieuwenhuys, Met
vreemde ogee. Amsterdam: Querido, 1988, p. 154).
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De kleinste eenheden waren de gampongs, bestuurd door een soort
raad van ouden en de keutjhi, het - meestal erfelijke - kamponghoofd,
die weinig te vertellen had en 'vergeefs zou [...] trachten, zich met
allerlei kleinigheden in te laten, die niet volgens de adat als gampongbelangen gelden. Dit weet hij zelf te goed om zijne vingers te branden'.17
Hij kan '[...] echter andere - deels geoorloofde, deels slinksche - middelen [aanwenden], waardoor hij zijne even zorg- als eervolle betrekking een weinig lucratief kan maken'." Dit door te bemiddelen bij
processen die voor de lokale heer dreigden te komen:
Is het wonder, dat de vader der gampong zijnen kinderen nadrukkelijk voorhoudt, hoe voordelig het voor hen is, zich aan
zijne beslissing te onderwerpen, maar dan ook tevens, hoe billijk het is, hem voor zijn moeite een klein gedeelte toe te staan
van hetgeen men anders zou verliezen? Een geacht en verstandig
keutjhi weet aan die scheidsrechterlijke beslissingen, waartoe
hij volkomen bevoegd is, een zeer ruimen omvang te geven, tot
groot voordeel van hemzelf en niet ten nadele van de justiciabelen, die maar al te wel weten, dat zij bij de minder in hun lief
en leed deelende hoofden wel veel duurder, maar niet beter
terecht kunnen.19
Deze oeleebalangs (lokale machthebbers) waren deel van een gelaagde
hierarchie van feodale heren die zich vooral toelegden op het uitzuigen
van de bevolking en elkaar het licht in de ogen niet gunden. Snouck
heeft niet veel op met deze heren die 'zich weinig moeite getroosten
voor zaken, hoe gewichtig ook, waaraan niet veel te verdienen valt'2°
en die 'zeer vrijgevig zijn met [...] gevoelige terechtwijzingen jegens
den minderen man'.21
Ook van de vorsten van Atjeh, de soeltans, heeft Snouck geen hoge
pet op:
Een ver ziende politieke blik is, in onzen tijd althans, aan alle
Atjehers vreemd; en vooral een radja van Atjeh, die met volhardende zelfopoffering voor de belangen van Atjehs yolk of godsdienst in de bres zou springen, ware een phenomeen, dat ook
de Atjehers alleen uit de onbegrensde wondermacht Gods zouden weten te verklaren.22
Over de sultan schrijft hij:
De jonge soeltan, den kinderleeftijd allengs ontwassen, toonde
aldra geheel andere aspiraties dan die van als hoofd van den
strijd tegen den Kompeuni lief en leed zijns vaderlands te deelen. Getrouw aan de tradities van zijn huis, zocht en zoekt hij
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afleiding in geoorloofden en ongeoorloofden minnehandel,
drank, vioolspel, dierengevechten, dobbelspel, olifanten- en
hertenjacht. Zijne brieven aan Atjeehsche hoofden beginnen
steeds met de plechtige vermaning om toch voortdurend te denken 'aan Allah, aan zijnen Gezant, aan de overleden Majesteiten
en aan Ons', en deze laatste herinnering krijgt dan in het laatste
gedeelte dier brieven tastbaren vorm in het verzoek om toezending eener zekere geldsom of van kostbare voorwerpen of handelswaren.23
De pretendent-sultan noemt hij onomwonden 'deze jeugdige losbol'.24
Dwars door de territoriale indeling in gampongs, districten en confederaties liepen de loyaliteiten van mannelijke bloed- en clanbanden.
De vele ambten waren allengs erfelijk geworden over de mannelijke
lijn. Om het niet eenvoudiger te maken, was er de matrilineaire verwantschapsstructuur: de man trok in bij de familie van zijn echtgenote
en het grondbezit overerfde via de vrouwelijke lijn. Dit was niet alleen
zeer on-islamitisch, maar maakte ook de vrouwen heel zelfbewust en
gaf ze grote economische zelfstandigheid. Niks geen sluiers of hoofddoekjes, daar. Alsof 't niet op kon, was er ten slotte de voortdurende
strijd tussen de wereldse machten en de oelama's, de islamitische geleerden in de geloofsleer en de religieuze wet, die als vertegenwoordigers van de islam altijd claimden over het hoogste (morele) gezag te beschikken.
Geen wonder dus, dat de hoofden met inwendige ergernis en
vrees de 'versterkers van den godsdienst' zien optreden. Met
vrees, omdat hun geen weg ter ondubbelzinnige bestrijding
dier lieden openstaat. Alle Atjehers toch zijn ervan overtuigd
en erkennen het, dat hunne gewoonten en inzettingen vol mathiet (boosheid) zijn, dat bekeering van hunnen weg hoog
noodig is, en dat men weliswaar door mathiet te begaan, maar
zeer zeker door die te verdedigen het geloof verzaakt en kafir
(ongelovige) wordt. Hoe zou nu een oeleebalang, al had hij uit
zucht naar zelfbehoud er lust in, ruiterlijk vijandig kunnen
optreden tegen eenen wetgeleerde die den godsdienst meer in
eere wil brengen?25
En verder zijn er nog de stichters van de mystieke orden, die
als eene soort van stedehouders Gods door hunne leerlingen
gehoorzaamd, door anderen vereerd en gevreesd worden [...].
In de populaire overtuiging is hunne bemiddeling bij Allah,
die immers te groot is om zich met al de nooden zijner schepselen bezig te houden, bijna onontbeerlijk, en het verzoek om
hunne voorspraak verschilt weinig van een gebed aan hen.26
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Er zijn ook de teungkoe's, een titel die gebruikt wordt voor ieder die
een religieus ambt bekleedt of zich onderscheidt door religieus plichtsgevoel. Zij gelden als
personen, die min of meer beschikking hebben over de schatkamer van Allahs genade. Hun gebed, zegt men, brengt zegen
en vloek, genezing en ziekte; immers kennen zij de door Allah
voor de bereiking van verschillende doeleinden vastgestelde
formules, en is hun levenswandel vroom genoeg om aan die
woorden de noodige kracht te verleenen.27
Ten slotte zijn er de sajjids, afstammelingen van Mohammed, die verering genieten
zelfs waar hun levenswandel alles behalve van godsdienstzin
getuigt. Dit laatste is dikwijls het geval, zoowel met zulke
sajjids, die als verloopen avonturiers uit Arabie gekomen zijn,
als met in Atjeh geborenen, die zich al spoedig alle Atjehsche
zeden en ondeugden eigen maken, maar bij wie deze een nog
scherper karakter plegen te vertoonen, wijl zij van der jeugd of
in de hoogste mate verwend worden. [...]
In de practijk kan men zeggen, dat de Atjeher den sajjid meer
vreest dan den Schepper. Dit komt doordien men zich voorstelt,
dat Allah vooral in het hiernamaals straft en jegens de geloovigen zijn recht met eene oneindige barmhartigheid uitoefent,
terwijl de vloek des sajjids zonder genade hierbeneden in
werking treedt.28

De aard en betekenis van de islam
Bij dit onderwerp toont Snouck zijn sterkste kant: een kritische blik,
historische kennis en vertrouwen in zijn eigen waarneming. Hij laat
zich niet in de luren leggen door pretentie en hij heeft lak aan gevoeligheden. Zijn observaties hebben geldigheid tot de dag van vandaag,
zoals blijkt uit wat hij schrijft over de ontwikkeling van de islam.
De islam is gedurende de eeuwen van zijn groei zeer ver gegaan
in het assimileeren van al datgene, wat voor het gros zijner
belijders onmisbaar bleek te zijn. Liever dan het voortbestaan
van tallooze verboden zaken te moeten aanzien, maakte hij die
door eenige wijziging geoorloofd. Alle denkbare middelen heeft
hij aangegrepen om aan die behoefte te voldoen, en zoo is het
voor zijn latere belijders gemakkelijk geworden, steeds meer
van hunne superstitie, met een rechtzinnig tintje voorzien, bij
de reeds gewettigde in te lijven. Die bijgeloovigheden mogen
wij thans niet on-Mohammedaansch meer noemen, al zijn zij
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met de oorspronkelijke dogma's van den Islam veelzins in strijd.
Een godsdienst worth nu eenmaal evenmin als een mensch
volwassen geboren, en wanneer hij op hoogen leeftijd gekomen
tot onherkenbaar wordens toe verschilt van de gedaante zijner
jeugd, dan gaat het niet aan, hem het recht tot die verandering
to ontzeggen, daar zij in de natuur der dingen ligt.29
Over de theoretische en praktische leer, de afstand die ideaal en
werkelijkheid nu eenmaal altijd scheidt, is Snouck heel nuchter.
Deze afstand nu is op het terrein van den Islam vooral niet
geringer dan elders. Ongeveer dertig jaar lang, toen het middelpunt van de Moslimsche macht nog in Arabie lag, ontwikkelden
zich leer en leven in innig verband met elkaar. Daarna liepen
beider wegen hoe langer hoe verder uiteen: de scholen der
wetgeleerdheid bekommerden zich weinig om de werkelijke
eischen der practijk, terwijl omgekeerd alle klassen der Moslimsche maatschappij jegens de volmaakte goddelijke wet evenveel
theoretischen eerbied als practischen onverschilligheid aan de
dag legden.3°
Hierdoor wordt ons de aantrekkelijkheid van de islam, 'die zachte lokstem', duidelijk.
Wie een Moslimsch wetboek doorbladert, zou kunnen meenen,
dat deze godsdienst dengenen, die niet daarin geboren en opgevoed werden, een ondraaglijk juk oplegt; wie getuige is van de
bekeering van individuen of stammen, komt tot de tegenovergestelde gevolgtrekking."
Nog twee voorbeelden van het aanpassingsvermogen, de lenigheid,
zoals Snouck het noemt, van de islam. Over interestneming, een oud
probleem in de islam, schrijft hij:
De menschelijke vindingrijkheid op het gebied van wetsontduiking heeft echter ook de Atjêhers niet in den steek gelaten bij
het zoeken naar onschuldige namen voor handelingen, die hun
godsdienst veroordeelt.32
En over de heiligenverering in de islam:
Het is waar, het heeft niet aan oppositie van geleerden en leeken
ontbroken tegen hetgeen zij eene gruwelijke ontaarding en
vervalsching van de monotheistische leer des Profeets achtten;
maar het practische, bij uitnemendheid katholieke instinct van
den Islam heeft steeds meer die bestrijders buiten den consensus ('idjima') der gemeente gesloten, en die consensus, de overeenstemmende opinie der meerderheid, bepaalt tenslotte, wat
recht of valsch is.33
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Adat (gewoonterecht) versus goddelijke wet
Er is bijna geen onderwerp dat bij de koloniale bestuurders meer misverstanden en irritatie opwekte dan de voortdurende wrijving tussen
het veelal ongeschreven gewoonterecht en de officiele voorschriften
van de religieuze wet. Dikwijls werd dit geweten aan de domheid,
onbetrouwbaarheid en achterbaksheid van de 'inlanders'. Ook op dit
gebied is Snouck een echte antropoloog: hij beschrijft wat hij ziet,
zonder ontzag voor officiele opinies of voor de morele pretenties van
de godsdienst.
[De hoofden] erkennen zeer [...] ongaarne, dat eene hunner
instellingen in strijd is met den Islam, in gemoede weten zij
dit ook gewoonlijk niet, daar zij noch theologen, noch juristen
zijn. Zij zijn alien practisch opgevoed in de leer, dat in een goed
Mohammedaansch land adat (gewoonterecht) en hoekom (godsdienstig recht) naast elkaar moeten bestaan; niet in den zin,
zoals de Moslimsche wetboeken dat leeren, zoodat men de adat
raadpleegt, waar de hoekom zwijgt of er naar verwijst - maar
zoo, dat een (zeer groot) gedeelte van het leven door adat-instellingen, een (klein) deel door de hoekom geregeld wordt. Zij
weten wel dat de oelama's veelal klagen over de grote heerschappij der adat en over haren strijd met de kitabs (godsdienstige compilaties), maar zij weten evenzeer, dat zij zelve over
heerschzucht dier oelama's te klagen hebben.34
De oelama's zijn de schriftgeleerden, onaantastbare autoriteiten op het
gebied van geloofsleer en religieuze wet. Over deze vertegenwoordigers
van de godsdienst is Snouck weinig te spreken.
Tot dusverre hoorden wij wel van de onverbrekelijke eenheid,
de onmisbare samenwerking van hoekom (godsdienstige wet)
en adat (landsgebruik) als den grondsiag voor het Atjehsche
leven gewagen, maar wij merkten voortdurend op, dat de adat
als meesteresse, de hoekom als hare gehoorzame slavin optrad.
De hoekom wreekt zich echter over die achteruitzetting, zoo dikwijls zij er kans toe ziet; hare vertegenwoordigers loeren steeds
op de gelegenheid om aan het knechtschap te ontkomen. Zij
behoeven niet, gelijk de avonturiers, naar aanhangers te zoeken;
de ook in Atjeh diep gewortelde menschenvereering op religieus gebied verschaft hun die van zelf.35
Zij voelen zich hierdoor bij uitstek geroepen om de heilige oorlog tegen
de kafirs, de ongelovigen, te verkondigen. In zijn politiek-militaire
adviezen zou Snouck de oelama's dan ook de gevaarlijkste tegenstanders van de Nederlanders noemen.
Vooral bij de rechtspraak blijkt het overwicht van de gewoonte en
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het gewoonterecht. Eigenlijk, zo stelt Snouck, leggen ook de qadhi's,
de echt religieuze rechters, zich daar met een zekere opluchting vrij
gemakkelijk bij neer.
Deze (godsdienstige) wet toch omvat alles, en geen Mohammedaan kan of mag beweren, dat een of ander onderdeel van haar
liever door eene andere regeling te vervangen ware.
Aan de adat, d.i. de plaatselijk verschillende zeden en gebruiken, wordt in die wet wel eene kleine plaats ingeruimd, maar
van afzonderlijke vertegenwoordigers of regelingen kan daarbij
geen sprake zijn. Past men wetten toe die grootendeels op de
adat berusten of door menschelijke willekeur of overleg tot
stand gekomen zijn, dan kan men dit [...] alleen daarmeede
verontschuldigen, dat men de tegenwoordige menschen en toestanden als te slecht beschouwt om door de heilige wet bestuurd
te worden. [...]
Zoo wordt de toestand wel niet theoretisch zuiver, maar practisch houdbaar, en men ziet bij zulk eene regeling slechts in
zeldzame gevallen van oproerigheid, van drukkend onrecht,
van invoering van hinderlijke nieuwigheden, de rechtzoekenden onder den uitroep: 'Allahs wet' hunne toevlucht tot de
qadhi nemen. Deze echter, aan een kalm bestaan gewoon, kiest
dan echter veelal het hazenpad.36

Atjehse krijgers (Pierre Heijboer, Klamboes, Klewangs, Klapperbomen. Bussum:
Unieboek, 1977, p. 140).
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Een kleine bloemlezing tot slot
Ik eindig met een paar voorbeelden van Snoucks laconieke taal en
sardonische humor.
Over de bevolking in de verschillende streken van het land noteert hij:
In de Bovenlanden [...] heeft men zeer veel minder slaven dan
in de Benedenlanden [...], gelijk men daar in alle opzichten
minder verwend is aan zaken, die het leven vergemakkelijken
of veraangenamen.37
De oorzaken van ziekten worden besproken:
Als inleiding tot de bespreking der voornaamste gebeurtenissen, die in Atjeh uit een sterfgeval voortvloeien, schijnt het
gepast een en ander mede te deelen omtrent de meest gewone
oorzaken van den dood. Onze bedoeling is daarbij natuurlijk
niet zozeer, den medicus in te lichten omtrent de in Atjeh inheemsche ziekten, als wel de ziektenleer der Atjehers te kenschetsen, die immers een voornaam deel hunner wereldbeschouwing uitmaakt. [...]
Wie niet geheel vreemd is in de Inlandse wereld, weet reeds,
dat hij hier minder van bacterien dan van allerlei onheilbrengende geesten zal vernemen.38
Het bijgeloof dat zich in Atjeh in veel vormen voordoet, krijgt aandacht.
Als voorbeeld vermeldt Snouck:
Op eigenaardige wijze kraait de haan, zegt men, wanneer de
vloed begint, en weder op andere wijze, wanneer de zon de
middaghoogte heeft bereikt. Voor die herinneringen is de Atjeher hem dankbaar, maar wanneer de haan vlak voor de menschen zeker eigenaardig fijn geluid komt maken, dan hoort het
dier de in het graf door de engelen gestrafte menschen schreeuwen; de Atjeher denkt ongaarne aan die vermoedelijk ook voor
hem weggelegde kastijdingen en jaagt den haan bij zulke gelegenheden dus toornig weg.39
Over de krijgskas schrijft hij ten slotte:
Teungko Tiro wist zoo goed als iedereen, dat ook van den heiligen oorlog het geld de ziel is.4°

Conclusie
Ik moet bekennen dat ik door dit proza bijna geene weerstand kan
bieden aan den wensch om mijzelve het taalgebruik des schrijvers eigen
te maken. Hoe dan ook, duidelijk is volgens mij, dat hier niet alleen
een antropoloog aan het woord is. Snouck Hurgronje was taalgeleerde,
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avonturier, volkenkundige, arabist, geheim agent, islamoloog, spion,
oelama (wetsgeleerde), intrigant, leraar, bigamist, moefti (islamitisch jurist), opportunist, hadji belanda, Mekka-ganger. Hij was zelfs, zoals Paul
van 't Veer stelt, 'naast Multatuli [...] de tweede geniale figuur in onze
19 e eeuwse koloniale geschiedenis'.4'
Maar hij was ook schrijver.

Fred Lanzing werd in 1933 geboren in Nederlands-Indie. Hij is antropoloog
met een grote belangstelling voor koloniale geschiedenis. Hij publiceerde hierover onder meer in Maatstaf en Hollands Maandblad. In 1996 verscheen zijn
Indische verhalenbundel Vannacht gaan wij op pad. Recentelijk schreef hij een
historische novelle over de Atjeh-oorlog, die in april 2002 zal verschijnen onder
de titel Gerucht op de wind.
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Jan Prins [C.L. Schepp] (Morks Magazijn, oktober 1925, p. 38).
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Ethos, impression and symbol
The work of Jan Prins and the Indische gedichten'
LISA MIGO

This essay concentrates on the life and works of Jan Prins (1876-1948),
the pseudonym of Christian Louis Schepp, who is more familiar today
for his translation work and efforts to raise Daum's profile in the 1930s,
than for his poetry. His poetry was published in the early twentieth
century, a time when colonial literature flourished. However, the poetry
inspired by the Indies has always received far less attention than novels.
To the modern reader, he is one of the poets who now 'nog maar namen
lijken'. 2 However, his work was popular and well-received when first
published.' Only in 1998, fifty years after Prins' death, has any new
critical material been published, none of which examines his Indies
poetry in any depth.4
The essential qualities and character of Prins' poetry lies in its treatment of the scenery of the Dutch East Indies which were often simply
the setting, a background to the gossipy narrative. Prins, however, gives
great importance to this natural 'background', an opinion which is
confirmed by Nieuwenhuys, though in a slightly negative way: 'De
Indonesische achtergrond wordt bij hem wel eens wat veel voorgrond
waarbij de aanwezigheid van den dichter in het gedicht wegwijkt in
een lust tot schilderen." Prins uses the scenery on two levels in his
poetry, firstly on a natural level to illustrate the beauty of the Indies
which he loved, and secondly, on a symbolic level which reveals some
of the secrets and tensions within the colony. This second theme in his
poetry shows his liking for allegory and wish to reveal some of the
secrets and enigmas which the Indies presented to the Westerner.

I Prins and his poetry
Jan Prins was born in Rotterdam on 5 February 1876 and trained as a
naval officer. He entered the naval service in 1896 and remained in
active service until 1924 when he was retired due to ill-health. He died
on 9 February 1948 in Naarden. 6 His poems were first published in
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1903 in De XXe eeuwand after 1905 he contributed some verses to De
Beweging. His early poetry depicted the Dutch landscape, but after his
travels in the Indies, this became the main focus of his work. As a poet,
Prins belongs to the generation of P.C. Boutens (1870-1943), a life-long
friend, and Adama van Scheltema (1877-1924).
In total, six volumes of his poetry were published.' The anthology
Indische gedichten (Poems of the Dutch East Indies) was published in
1932 as part of a literary exhibition in the Hague ('Nederlandsch-Indie
in de Letterkunde'). However, the majority of these poems had been
published previously. In total, Prins wrote over forty poems inspired
by the Indies, of which twenty-three are contained in the Indische gedichten. After his retirement, Prins studied Greek and became better known
as a translator. During this time, he wrote little further poetry; the short
volume Later werk (Later works) was published in 1941. In 1947 his
entire literary output was collated and published.
In his capacity as a naval officer, Prins travelled widely in the Dutch
East Indies and found 'een bron van inspiratie' from his surroundings.8
The impression created on the mind by the environment, both urban
and natural, was the ethos of his poetry. In general, the common major
themes for poets inspired by the colonies were those of 'natuur, liefde,
heimwee, en melancholie, de alledaagse werkelijkheid en de confrontatie tussen Oost en West'; Prins concentrates on the portrayal of nature
and landscape, especially the sea, which was a constant source of inspiration and fascination in his poetry. 9 A more well-known example than
'Het Meer' (pp. 68-73) in the Indische gedichten, is his poem 'Zwarte
hoofden' (commonly found in anthologies of modern Dutch poetry),
which was inspired by the seas around the Netherlands.") It is interesting to note that his poetry inspired by the Indies is rarely seen in
anthologies published after 1960; his profile declined very soon after
his death." However, these are general anthologies of Dutch poetry.
Prins' work is contained in two recent anthologies of Dutch colonial
literature by Joop van den Berg (1984) and Peter van Zonneveld
(1999).12
The received critical opinion (seen in the works of Nieuwenhuys and
SOtemann) of Prins' poetry concentrates on the lack of variety of form
and metre in his poetry, although it also praises his use of allegory and
the subject matter. Often, the metre is referred to as 'plastic' which
implies that his poetry is, therefore, of less stature and less interesting.
I disagree with this opinion, as does Rispens,
Te weinig geeft men er zich rekenschap van, dat hij de maker
is van die bijzondere gedichten De Stad, De Brug, Het Geurige Veld
[...] die zeldzame hoogtepunten zijn in zijn werk, omdat de
dichter ook alleen in zeldzame oogenblikken tot de diepste
concentratie bij machte is, waarin zulke gedichten ontstaan.'3
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The fact that his poetry is often almost artificially structured and the
rhyme scheme is easy to predict, does not detract from the overall effect
and atmosphere of the poems. In fact, his style is praised by Knuvelder:
In zijn werk [...] overheerst een openheid en frisheid, een
vreugde aan het leven en een innige genegenheid voor de verschijningsvorm daarvan, die sterk afsteken tegen het sombere,
tragische, gekwelde, en gefolterde, dat de meeste van zijn tijdgenoten kenmerkt.14
While the form and content are equally important, Prins' significance
as a poet lies in his treatment of the Dutch East Indies; proving his
love for the landscape he makes it the focus of his poetry.
The anthology Indische gedichten never captured the popular imagination, seemingly because there was less interest in reading about poetry
inspired by and taking its main subject of a foreign environment. Unlike
his other anthologies, Indische gedichten was never reprinted. However,
in the period when these poems were written and published (between
1907 and 1932) there was widespread interest in novels inspired by
or set in the Indies. It is true that these novels offered a gossipy insight
into the nature of Dutch society in the East Indies which appears to
have been far more popular than Prins' calm and restful poetry which
depicted the natural beauty of the Indies. His work also revealed that
the power of nature was far stronger than that of the coloniser, a fact
which may have caused his poetry to be less publicly successful than
it was critically.
Unlike the fashionable novels of this period, his poems do not introduce the reader to the society of the Indies, but to the natural milieu
with the idea of its secrets and enigmas as recurring themes. The poems
themselves are characterised by a clarity of expression and imagery;
Prins concentrates on his surroundings and the impression which this
makes upon the mind. The poet exhibits a number of Imagist traits in
his poetry: he writes accurately, as he saw the landscape without either
excess verbosity or didacticism. Therefore, the poems show the modernist tendency to lie between experimentation and tradition. While the
poet adheres to the traditional and classical structure, the treatment of
the subject is more modern as Prins follows some traits of the new
impressionist style. He is, therefore, particularly preoccupied with sensory perception having also been influenced by Gezelle." The poet met
Gorter when he was twenty and
vond in Gorter dezelfde gevoeligheid voor zintuiglijke indrukken, een geluksgevoel om aardse schoonheid, een stroom van
beelden en vergelijkingen, gedragen door een vaste, doorlopende prosodie, een soort epische vorm voor wat in wezen
natuurlyriek was."
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His poetry also has some structural traits similar to those of P.C. Boutens,
who (like Prins) wrote in a traditional form using traditional syntax
which was almost mathematically precise.

II The natural world
Prins has always taken elements from the natural world as the inspiration for his poetry, making a 'zuivere dichterkunse. 17 It is the environment of the Indies, both rural and urban, which causes the poet to
reveal his enthusiasm and love for the dominant features of the landscape: the sea, lush vegetation, volcanoes and the cities. The majority
of these poems are anecdotal in nature where Prins is the onlooker, not
judging the world around him, but simply and carefully reproducing
it, including its smells and sounds.
In both long narrative poems 'Bali' (pp. 52-61) and 'Het Indische
land' (pp. 7-14), Prins pays close attention to the mystery of the Indies
and to the natural beauty which surrounds him. It is immediately apparent that he is a great observer of natural beauty and truly loves the
country in which he works:
Daarachter staat de bosrand en daarachter,
over de velden heen waar mensen wonen,
tegen de bergen waar de goden tronen ('Bali', p. 52)
He appears to think of the Indies as an Elysium, elevating its appearance
to a heaven on earth which God approves of:
Geen wonder, dat hij dikwijls aan zijn lust
de teugel viert, en op de bergen rust,
en hoog boven zijn uitgestrekt gebied
de weelde van zijn koningschap geniet (p. 54)
In other parts of this collection, elements of Western religious worship
are used to create a more familiar imagery. 'Het Zangspel' (pp. 41-42)
uses the '[...] vlagen / van offergeuren en van altarrook' to show the
movement 'der gewijde sprook' (p. 41) between the people.
It is interesting to note that while Prins remarks on the number of
races and religions living beside each other in the towns (Chinese,
Arabs and Javanese), he then compares the movements of the women
walking in the town to be reminiscent of Bible stories ('De Stad', pp.
22-23) when only the poet is of the Christian faith. Therefore, it can
hardly be said to be an accurate representation of life in the towns.
However, Prins is a newcomer to the Indies and is probably simply
attempting to define situations in familiar terms for himself and his
readers.
The Indische gedichten are defined as a whole by the narrative perspective. Prins, as the narrator, remains the outsider, revealing the unusual
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landscape to his audience but only once, in 'Zooals gij in de schaduw
zat' does the poet reveal his personal feelings rather than abstract, allembracing love for the surroundings and wonder at the spirits which
he can sense. The natural world is portrayed in a series of images,
almost a stream of consciousness as the poet allows his thoughts to run
to a natural conclusion. It is therefore, far more than a simple stream
of images, but a 'dans der woorden'. 18 Another theme is the unusual
use of time: 'het verleden' ('Batavia', p. 43) remains above the town
while the events in the present continue. This suggests the importance
and influence of the past on the present, a possible hint of future unrest
caused by the brusque attitude of many colonists.
Light and darkness are used to depict the lushness of the environment;
Prins avoids openly naming colours, such as green, immediately. Instead, he prefers to create his images and atmosphere using a series of
images describing the denseness of the forest:
Prachtig en donker hangen in de bossen
de takken of en de dichte lovertrossen,
grazige verten dekkend, waar het licht
vanuit de ruimte voor de schermer zwicht.
Belommerd voeren de onontgonnen lanen,
onder de bochten door van de lianen,
als open poorten onder licht festoen
een dwaalhof binnen van diep glanzend groen
('Bali', p. 56, lines 117-124)
Such contrast between the light (clarity) and the darkness (confusion)
appears to summarise the relationship of the coloniser with the East
as seen in Dutch colonial literature from Couperus to Haasse. The light
cannot easily break through the 'dichte lovertrossen'. The image of the
'diep glanzend groen' indicates that this is the most valuable commodity
of the island, not the spices or the workers, a polished object to be
treasured. In the half-light of the forest, the poet's perception of his
surroundings is distorted, in 'De Wagen' (pp. 26-28) and 'Het Indische
Land':
En over de als verzuiverde natuur
is de betoovering gezonken van het uur,
waarin de dag in donkerte ondergaat,
alles vreemder ons voor oogen staat
dan anders. Want zooals men in den geest
iets wel eens niet hervindt, zoo 't is geweest, het is hetzelfde wel, maar ook weer ziet [sic], zoo is 't hier in de schemering, als ziet
men alles om zich in een ander licht (p. 13)'9
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However, the atmosphere is heavy, almost stiflingly intense as the scent
of the Spice Islands pervades the atmosphere,
Van zon verzadigd en van geuren zwaar,
ligt in de zeeen van de evenaar
het Land van Indict, als een rijk van rust
en ademlooze stilte ('Het Indische Land', p. 7)
Combined with the power of the sun, the tone of the poem becomes
almost oppressive, until the poet has climbed to the summit of the
volcano and is no longer surrounded by the dense forest. In contrast
to the surrounding, perhaps intoxicating atmosphere, the colony itself
is seen as peaceful and quiet as if it too has been lulled by the heady
combination of the scent of the spices and the burning sun. It would
appear that previous political unrest is no longer a threat as the quietness
is dominant '[...] Geen geluid / ontroert ons, zooals deze stilte doet'
('Het Indische Land', p. 7). The mood created is peaceful, all the natural
elements are harmonised, even the sun cannot burn here, as it does
less sheltered parts of the island:
de gordijnen,
die schaduwen en lichte schemer delen,
en die zonnevlagen zacht doorschijnen ('Bali', p. 56)
Elsewhere 'schatert en schittert en davert de zon' ('Soerabaja', p. 32)
showing the strength of the atmosphere.
From the opening four lines in the first poem in the anthology onwards, the immense scale of the Indies is introduced. 'Bali' and 'Het
Indische Land' describe a journey through the land, climbing from the
beaches to the heights of the forests and volcanoes. 'De Vulkanen' in
particular, shows the vastness of the volcanoes and reveals two contrasting sides of the East (the welcoming and the frightening) in relation
to the sea, which was of particular importance to him:
Als donkere onverganklijkheden
van stilte, als werelden van rouw
tusschen het uitgestrekte blauw
des hemels en het land beneden,
als onweerstaanbaren, die tot
het eeuwige zich intocht banen
vanuit het schamele aardsche lot,
staan boven Java de vulkanen (p. 38)
Als eeuwige ontoeganklijkheden
van stilte, als werelden van rouw
tusschen het onmeedoogend blauw
des hemels en het land beneden,
met hun omhoog gestoken vanen
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van damp, in statig evenwicht
langzaam uitrollend in het licht,
staan boven Java de vulkanen (p. 40)
Even the smell of the 'stekelige lucht van zwavel' ('Het Indische Land',
p. 13) is included, a reminder that perfection does not exist, even
amongst so much beauty. But, because the smell of sulphur has connotations with Hell, it may also be a reminder of the 'Verdelger' ('Bali',
p. 53) where there are stronger forces than mankind at work.
The reader sees the power of the natural world; the colonisers may
have subjugated a population but the natural world remains dominant:
'Om den rand van het dak strengelen zich lianen' ('Batavia', p. 45). The
natural world is encroaching on the populated areas as far as the old
houses which are now unoccupied, taking them over. This image of a
powerful, all-conquering nature serves to illustrate further the poet's
view that human life is transitory when compared with the might of
nature. The reminders of decay and the decline of an Empire can be
seen in the poems 'Het Lustverblijf' (pp. 20-21) and 'Bali' also. The
might of nature and human mortality is combined in 'Het Indische
Land' when man is surrounded by lush vegetation and is then afraid,
when he realises that death surrounds him constantly:
Hier is de streek, die al wat ademt schuwt,
der eeuwige verlorenheid, en van
de vrees, die men niet van zich weren kan,
en die zich sterker toont dan onze wil.
Maar hier is de wereld van het stil
in zich gekeerd zijn, om to zien hoe goed
en eigen ons het leven is, en hoe 't
ons innig in zich houdt, - maar ook hoe groot
en rustig de gestalte is van de dood,
en hoe verheven de eenzaamheid, die wacht (p. 13)
The poem 'Zooals gij in de schaduw zat' reveals the poet's admiration
for two native girls. There is interesting use of juxtaposition in this
poem: the girls are '[...] zoo schoon / als koningsdochters op een troop,
/ gij beiden, op uw strooien mat' (p. 67). Rich in beauty with long
flowing hair, which has caught the attention of the poet, this is possibly
his most personal poem in the anthology and in my opinion, it is one
of the best. Its images of physical beauty and cloud-like hair in the
shadows are well-written and moving.

III The symbolic world
While the notion of the East as an enigmatic force has constantly inspired
poets and writers (most notably Louis Couperus), Prins also explores
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the effect of the East on the European mind and soul. According to his
poetry, simply living in Java will change a person, adding something
unknown, yet significant:
Het is, alsof er iets in ons gemoed
zich opent, en alsof het iets ontvangt
waarom wij, lijkt het ons, hadden verlangd
zonder dat wij het wisten, - of een schijn
van het voor altijd onverklaarde zijn
over ons valt, - alsof zich voor ons oog
iets van het nooit ontslotene openboog ('Het Indische Land', p. 7)
This change arrives silently and mysteriously, suggesting primeval forces within the natural world and in man are at work:
[...1 Want wat
ons zo binnen zijn toyer houdt gevat,
dat is het Oosten, en het Oosten is
van ouds het land wel van geheimenis,
maar ook van klaarheid door een enkel woord,
door een enkel gebaar. Wat ons bekoort
hier, is wat ieder onzer ondervindt
als hij terugkeert, waar hij eenmaal
kind was, en het leven een bestendig feest.
In het Oosten is de mensheid kind geweest,
en nu zij groot is en bewuster, komt
zij tot dit land terug, eerbiedig, om 't
nog eens te zien, en tot haar aangezicht
te heffen dat, wat het diepste in haar ligt ('Het Indische Land', p. 8)
In this passage living in the Indies would appear to be a regressive
and liminal experience for the human soul since long-latent senses have
been awakened in this strange new world.
The knowledge that hidden forces exist in the natural world manifests
itself in Prins' poetry. However, the relationship between 'the Other'
and the physical world of sensory perception is blurred, as these forces
cannot be seen:
[...] overal
is iets, wat men zo licht vinden zal
in vreemde landen. En wie dat bemint,
die heeft zijn land gekend. Voor hem begint
een ander leven, want van uur tot uur
aandachtig, gaat hij voortaan de natuur
verwonderd na ('Bali', p. 61)
Here, Prins attempts to relate what he knew of this 'otherness' (its
strength and effect on man) to the world around him.
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In 'Bali' and 'Het Indische Land', Prins guides the reader through
the island, beginning with the sea before travelling along the coast,
then inland, ever higher until the summits of the volcanoes are reached.
The tour of the amazing natural beauty is ended by the fall of darkness.
As the reader 'travels', the world of the senses is assailed but the world
of spiritual understanding also travels alongside. This is a theme which
also recurs in 'Het Meer' (pp. 68-73) where the fall of darkness causes
the poet confusion and he begins to question the limits of his understanding:
Hoe komt het, dat er uren zijn waarin,
over 't verdonkerd heden uitgestort,
van een bekend verleden 't nieuw begin
zinkt in de ziel waarin het avond wordt
en de gedachte wederkomt in mij
aan dagen en aan dingen, lang voorbij? (p. 70)
Clarity returns with the dawn, suggesting that the Westerner cannot
understand a shadowy environment, like the Indies, completely.
Recurring leitmotifs in his poetry include the natural beauty of the
enigmatic East which never reveals its true self to the outsider, but the
outsider does find that 'Uw ogen op die schoonheid zijn geloken' ('Bali',
p. 61), only to receive a limited understanding of the true East. This
theme is most clearly revealed in the sonnet 'De Nacht' (p. 51):
Wij zoeken, zoeken to verstaan, - en weten
alleen de blinde wijsheid van het lot
rondom ons, - en rondom ons de natuur.
This sonnet illustrates the scale of the natural world and the limits of
man's knowledge and ability to comprehend the world around him.
According to Prins, the East becomes a part of man. In this collection,
there is greater emphasis on the effect of the East on the European
psyche:
Gij hebt alien dat hoog geheim bezeten
waarvoor het leven zelf in nevel wijkt ('Bali', p. 61)
Another impression gained from reading this anthology is the importance of religion and spirituality in Prins' life:
Zooals de hemel in den sawah-plas,
binnen den smallen kronkeldijk besloten,
ligt deze rust nu in uw ziel gespiegeld ('De Spiegel', p. 50)
The mystery of the Indies has greatly affected Prins, being one of the
first poets to take his inspiration from the natural landscape and interest
in spriritual phenomena, not to explain or define them, but simply to
state that they existed in the context of Western religious belief.
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The population play a background role in the poems, there is no
narrative discussing the lives of the individuals; the reader only sees
a stream of images, like the poet, remaining on the edge of the environment looking all around him. It is always the land that is the first to
be depicted, repeated mention is made of the 'stilte' suggesting that
humankind has minimal influence on this land. Writing from this perspective is extremely unusual; the colonisers controlled the majority of
the archipelago, yet the role of humanity is minimal. The indigenous
population is usually described as a small, almost peripheral, part of
the overall landscape; women are walking in the bazaar in sarongs
('Bali' and `De Stad'). Only in 7ooals gij in de schaduw zat' does the
native Javanese become the focus of the poem.
I feel that the indigenous population has a far greater symbolic importance: 'De Treurboom' (pp. 64-65), a type of weeping willow, but
the title can also be translated as 'The Grieving Tree', which can be
seen to symbolise the East Indies itself: it is a valuable commodity as
it produces spices and its leaves are the 'dunne munten' which are
taken by the Dutch merchants. Despite the exploitation, the tree is
flourishing, a 'wonderboom' with deep roots and 'het diepe duister
van zijn diepen ouderdom' a part of the culture which is not revealed
to the coloniser who is only motivated by financial gain. The coloniser
(and the focus of Imperial power) can be seen to be represented by the
sun and the sky which surrounds it, 'omhoog, de schoone kroon, gestegen / in 't ongeschonden blauw'. The tree is, therefore, conquered,
simply earning money for the colonisers including Prins whose role in
the navy protected and upheld trading links with the Netherlands.
At first, the poem 'Het Geurige Veld' (pp. 62-63) does not appear to
fit in with the rest of the anthology as it takes the form of a ballad (the
only time the poet has used this structure in this anthology). Neither
the natural world nor the spiritual world is used as the main theme.
Prins has retold a famous Javanese legend (that of Amangkoe Rat and
his final battle) in a very different style to his other poems. It is far
more impersonal; the poet has not added his own thoughts or any
comparison with the present. However, I feel that this provides a good
contrast to the longer narrative poems and sonnets in which Prins was
inspired by the environment. This poem, considered by some critics to
be his masterpiece, includes Prins' interest in the literary culture of the
Indies.20
In Indische gedichten, the poet articulates his love for the natural and
symbolic aspects of the Indies. He had aimed to awaken the senses of
his readers to the beauty of the natural milieu and the effect of the
Indies on the mind which had inspired him. During his lifetime and
for a short time afterwards, Prins' work was popular and well-regarded,
but since then, his vivid impressions of the landscape are almost for180

gotten. Sadly, in the fifty years since his death, recognition of his work
has declined, in great contrast to the opinions of his contemporaries.
As early as 1949, Anthonie Donker wrote: 'Zijn werk verdient meer
critiek waar het het hoogst wordt geprezen, het verdient meer lof waar
het het minst bekend is'; Prins still remains (rather unjustly) relatively
unknown and his poetry is dismissed as being too artificial. 21 However,
after reading this anthology, the reader is left with the impression that
his poems are beautiful interpretations of the landscape and a feeling
of 'rustige bewogenheid'. 22 Finally, the beauty and freshness of these
images with 'een koele stroom van sprankelende klanken' ('Het Dansfeese, pp. 46-47) in the choice of words deflect the attention of the
reader from his somewhat static metre. I agree with Nieuwenhuys, that
Prins' poetry, especially in the poems 'Het Indische Land' and 'De
Nacht' is 'liefelijk, eenvoudig en sierlijk' in the way that impression
and allegory interrelate.23

Lisa Migo studeert Nederlands aan de University of Hull. Deze bijdrage over
de poezie van Jan Prins is een bewerking van een scriptie die zij daar schreef.
Afgelopen jaar verbleef zij in het kader van het Erasmus-project enige tijd in
Leiden, waar zij onderzoek deed naar de poezie van Willem Brandt.
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Henri Borel op dertigjarige leeftijd. Auteursportret uit Een droom (1899).
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Henri Bore! (1869-1933)
Meer 'bedrijver' dan schrijver van de Indisch-Nederlandse
letterkunde
JOOP VAN DEN BERG

In de geheel herziene uitgave van de Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur uit 1984 treft men onder de auteursnaam Henri Jean Francois
Borel de volgende tekst aan:
Nederlands (N) schrijver (Dordrecht 23.11.1869 - Den Haag
31.8.1933). Studeerde Chinees, was tolk in China en in het
toenmalige Nederlands-Indie, in 1913 repatrieerde hij, werd
journalist en literair criticus aan het Haagse dagblad Het Vaderland. Was bevriend met Van Eeden. Als romanschrijver verwierf
Henri Borel vooral naam met zijn wat zoetelijke romans Het
[G. STUIVELING]
jongetje (1899) en Het zusje (1900).
Meer dan deze regels van prof. dr. G. Stuiveling — een van de literaire
pausen uit de zeventiger jaren — kon er kennelijk niet vanaf en je kunt
je afvragen of in een volgende druk de schrijver Henri Borel nog wel
zal worden vermeld.
Hugo Brandt Corstius noemde in een kritiek in de NRC in 1999 Borel
een 'terecht vergeten schrijver'.' In de handboeken van de IndischNederlandse letterkunde — waar in de regel andere dan alleen literaire
criteria gelden — wordt hij nog wel vermeld, maar de kritiek op zijn
persoon en werk is in de regel niet mals. Zo noemt Du Perron hem 'een
directeur van de leestrommel, die de deugdzaamheid beoefent die zo
karakteristiek is voor prostituees op hun retour'. 2 Gerard Brom spreekt
van 'een bazaar van confectieliteratuur, surrogaat mystiek en kunstmatige stemmingkwekerij'. Hij is het ook die met instemming Lodewijk
van Deyssel citeert die Borels proza eens omschreef als 'kwijlende stijfselstijl'. 3 Rob Nieuwenhuys ziet hem voornamelijk als een epigoon van
Louis Couperus, zonder diens superieure stijl, en E.M. Beekman tot
slot noemt hem terloops als een schrijver van 'overdadig proza'.4
Men kan zich afvragen of het zin heeft een kritische beschouwing to
wijden aan zijn werk bij zo'n overduidelijke en besliste afwijzing door
de gezaghebbende critici. Toch blijft er een aantal vragen open. Het
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mag bijvoorbeeld opmerkelijk worden genoemd dat in de jongste cultuur-historische studies gewijd aan de dekolonisatie van NederlandsIndie (C. Fasseur, H.W. van den Doel en J. van Goor) Borel nog steeds
als bron wordt genoemd en uitlatingen van hem worden gebruikt bij
het onderbouwen van bepaalde stellingen.
In Indische avonturen van Van Goor, dat vorig jaar uitkwam, wordt
met enige nadruk op zijn werk gewezen en wordt Borel opgevoerd als
een van de weinigen die destijds niet voorbijging aan de normen, die
de inheemse samenleving stelde. 5 Tekenend is ook dat Harry Poeze
hem in zijn standaardwerk In het land van de overheerser 6 een 'gezaghebbend criticus' noemt en dat Gerard Termorshuizen hem positief opvoert
als een van de weinigen die destijds de waarde van het werk van Daum
hebben ingezien.7
En als Borel dan 'terecht vergeten' is, waarom zijn in de jaren zestig
van de vorige eeuw zijn sterk mystiek-getinte studies Droom en werkelijkheid en Wu Wei dan herdrukt?
Kortom, de figuur van Henri Borel, inderdaad de schrijver van zoetelijke romans als Het jongetje en Het zusje, is op zijn minst zeer omstreden.
Wie is deze man die zich in het oude Indict placht voor to stellen als
'Monsieur Henri Borel, romancier', en die als romancier weliswaar
welluidend proza schreef, maar hoogstzelden met een eigen stem, of
een eigen toon, en die in feite nooit echt is opgenomen in de literaire
canon?

Henri Jean Francois Bore!, romancier
De schrijver wordt in 1869 in Dordrecht geboren, als zoon van een
beroepsmilitair, die een Militaire Willemsorde verwierf voor het bedwingen van een opstand op het eiland Borneo en die zijn militaire
carriere in de rang van generaal-majoor afsloot. Borel senior was ook
actief in de Atjehoorlog en schreef er twee brochures over met een voor
die tijd nogal kritische kijk op het Nederlandse optreden.
De zoon Henri erft kennelijk de vlotte pen van zijn vader, maar mist
totaal de rechtlijnige discipline van de beroepsmilitair. Integendeel,
zou je kunnen zeggen. Hij is een buitengewoon gevoelig en kwetsbaar
kind, dat door zijn moeder buitensporig wordt verwend. Ook maakt
hij naar buiten vaak een wat fatterige en sterk aan stemmingen onderhevige indruk.
In zijn debuutroman Het jongetje (1898), die sterk autobiografisch is,
schrijft hij over de hoofdpersoon:
Nog al een deftig jongetje was hij, en wou dat ook erg graag
zijn. Hij was in den groei, en erg tenger, met een bleek gezicht,
en hij wist dat dit een beetje voornaam was. Hij wist ook, dat
de meisjes hem wel mochten, en liep een heele boel meisjes
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tegelijk na. Op de groote kinderbals in den Haag kwam hij
vroeger in zwart fluweel, met korte broek, zwart zijden kousen
en verlakte schoentjes met strikken, en dan maakte hij zichzelf
wijs dat hij een prins of graaf was. Vol decoraties, gouden
sterren en bloemen van de cotillon, kwam hij daarvan thuis,
en dan stond hij zich heel lang in den spiegel te bekijken, met
al die glorie op zijn borst, voor hij in bed ging.
Het jongetje was een meisjesgek, zeiden ze, en het was waar,
dat hij overal meisjes naliep, en overal heenging waar hij dacht
dat ze zijn zouden. Meisjes waren iets heel vreemds en geheimzinnigs voor hem.8
In dezelfde roman wordt ook een verliefdheid beschreven van de hoofdpersoon, een vijftienjarige scholier, voor het meisje Corrie, in bijvoorbeeld de volgende bewoordingen:
Hoe licht, hoe licht, als een lach glanst over zoo'n lief gezicht,
met overal weerschijn en schittering, en het plooien van zoete
kuiltjes, en het stralen van blauwe oogen! Het Jongetje wou
toch zoo graag altijd bij haar blijven, en stil-tevreden vergaan
in al dat heerlijke meisjesmooi.9
Die twee karakteristieken, zijn dandy-achtige optreden naar buiten en
zijn 'meisjesgekte', hebben hem als het ware tot zijn dood toe achtervolgd en ze lijken onlosmakelijk verbonden met de schrijver Henri
Borel.
In werkelijkheid wordt de jonge Borel op vijftienjarige leeftijd van
school verwijderd vanwege - wat wend genoemd - 'onhebbelijk gedrag'. Hij gaat naar familie in Goes om het daar op de H.B.S. nog eens
te proberen. Maar ook daar wordt het een fiasco, en ook later op de
middelbare school in Roermond, waar zijn vader zich na zijn pensionering had gevestigd, blijft hij een probleemkind en - om in termen van
nu te spreken - zeer moeilijk opvoedbaar.
In de hoogste klas van de middelbare school leest hij een oproep
voor sollicitanten voor de betrekking van tolk voor de Chinese taal in
Nederlands-Indie. Zonder in het bezit te zijn van een einddiploma slaagt
hij voor dat toelatingsexamen van het Ministerie, naar hij later zal
verklaren vooral door toedoen van de gecommitteerde, de neerlandicus
Jan ten Brink, die wij kennen als de schrijver van onder andere OostIndische Dames en Heeren. Met deze had Borel tijdens het toelatingsexamen
uitvoerig gediscussieerd over actuele letterkundige onderwerpen.
De tolkenopleiding was een vierjarige leergang als toehoorder bij de
colleges Chinese Taal van professor Gustav Schlegel aan de Leidse
universiteit, en daarop aansluitend een tweejarig verblijf in Amoy, in
Zuid-China.
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Borel houdt de H.B.S. voor gezien en gaat in 1888 'in Leiden studeren'.
Hij bezoekt trouw de colleges Chinees, maar volgt ook tal van andere
colleges op het gebied van godsdienst, kunst en cultuur. Ook neemt
hij muzieklessen als deskundigen in hem een talentvol pianist zien.
Veel goede perspectieven in artistiek en maatschappelijk opzicht, zou
je kunnen zeggen, maar wat ook gebleven is in de jonge Leidse student
is zijn bijna chronische 'meisjesgekte' die wederom zo waarheidsgetrouw wordt beschreven in de roman over zijn Leidse studiejaren, getiteld Het zusje (1900). Daarin wordt de hoofdfiguur verliefd op 'een
gewoon burgermeisje' met weinig opleiding. De vader van de jongen
is mordicus tegen een huwelijk en zet de studietoelage stop. Er wordt
getrouwd 'voor de wet', zoals dat toen heette, dus zonder de vereiste
toestemming van wederzijdse ouders.
Dit is in grote lijnen biografisch want als Borel in 1892 als aspiranttolk naar China vertrekt voor de praktijk-stage, is hij inderdaad in
gezelschap van zijn jonge bruid met wie hij voor de wet was gehuwd.
Dat laatste is iets waar het gouvernement van Nederlands-Indie nauwelijks blij mee kan zijn geweest, want in die dagen was alles er op gericht
de mannelijke ambtenaren alleen uit to zenden, waarna de partners
vaak pas na jaren konden volgen. Maar Borel was toen al iemand die
met veel overtuigingskracht op zijn rechten kon staan en zijn positie
kon verdedigen.
Als de vervolgopleiding in Amoy is voltooid, worth Borel - die in
China inmiddels een eerste kind heeft gekregen - als tolk Chinees
benoemd op Tandjoeng Pinang in de Riouw-archipel. Daar begint voor
hem en zijn gezin als het ware het 'Indische' leven. De Riouw-archipel
is een eilandengroep tegenover Singapore met een grote uit Amoy afkomstige Chinese bevolkingsgroep, die een omvangrijke (smokkel)handel drijft met Singapore. In zijn roman Levens-honger (1902) omschrijft hij zijn eerste standplaats als 'berucht om de duistere perkara's
en machtsmisbruik'. Borel zal twee jaar in Riouw blijven en later een
aantal korte verhalen en verhandelingen in dat gebied situeren.
In 1896 volgt zijn overplaatsing naar Makassar, waar hij bevriend
raakt met Bas Veth, de latere schrijver van Het leven in Nederlandsch-Indie
(1900). Als dat boek na verschijning tot grote commotie leidt, kiest
Borel in een reeks artikelen en polemieken onvoorwaardelijk voor de
opvatting van zijn vriend Bas Veth.
Een jaar later worth hij overgeplaatst naar Soerabaja waar hij een
actieve rol gaat spelen in het culturele leven; hij houdt lezingen, geeft
pianorecitals en schrijft veel artikelen en recensies in een aantal Indische
bladen. Na een jaar Soerabaja zal hij met ziekteverlof naar Nederland
vertrekken, waar hij bijna een vol jaar blijft. Het jaar in Holland mag
een turbulent jaar worden genoemd. Borel is dan nog steeds getrouwd
met zijn jeugdliefde als in een Nederlandse krant het volgende bericht
verschijnt:
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'Een sensatiewekkend feit moet ten slotte worden vermeld.
Een bekend literator, die als zoodanig met heel wat letterkundigen, vooral met de groote mannen van de "Nieuwe Gids" is
slaags geweest, is uit Den Haag verdwenen, zonder adres achter
te laten. Op zichzelf zou dat, zelfs voor zijn vrouw, die niet op
bijzonder groot echtelijk geluk kan bogen, zoo erg niet zijn,
maar de schrijver heeft, in de lijn zijner hyper-moderne zedelijkheidsopvattingen, een 17-jarig kind, het mooie dochtertje van
een respectabele familie, weggevoerd en - daardoor
vermoedelijk aanleiding gegeven tot een treurig drama ...... en
een Internationale politie-recherche.'
Uit Den Haag vernemen wij inmiddels dat de overspannen
literator en het meisje, dat zich heeft laten ontvoeren, weder in
de hofstad teruggekeerd zijn.'°
Het betreft hier inderdaad Henri Borel. De 'meisjesgekte' die hem in
zijn jeugd zo teisterde, heeft hem kennelijk niet verlaten. Borel laat zich
scheiden van zijn vrouw en trouwt met Helene de Hartog, een jonge
actrice en naar verluidt de 'geschaakte dame' in kwestie.
Hij keert terug naar Indie, maar na korte tijd volgt opnieuw een
ziekteverlof in Nederland.
In 1909 brengt hij een maandenlang durend studieverlof door in de
Chinese hoofdstad Peking en wordt bij terugkeer in Indie voor de
tweede maal in de Riouw-archipel geplaatst. In 1911 wordt hij 'Adviseur voor Chinese Zaken' en vijf jaar later wordt hem eervol ontslag
verleend 'uit 's-Landsdienst'.
Het is door al die buitengewone verloven niet meer goed na te gaan
hoeveel jaren hij precies in Nederlands-Indie heeft doorgebracht. Zelf
spreekt hij over een verblijf van 'vijftien jaar buiten Nederland'. In 1916
- het jaar van zijn ontslag - is Borel zevenenveertig jaar oud en hij heeft
dan zo'n twintig boeken op zijn naam staan, voornamelijk over China,
de Chinese godsdienst en vooral de kunst en cultuur. Op dat laatste
gebied mag hij een autoriteit worden genoemd. Dat bleek ook al uit
zijn aandeel in de eerste grote tentoonstelling van Chinese kunst in
Batavia in 1903, die voornamelijk op zijn initiatief werd ingericht. Zelf
stond hij veel kunststukken uit zijn particuliere kunstverzameling of
voor de expositie en schreef er een zeer verhelderend boekje over.
Dat boekje begint - zeker voor die dagen - met een nogal ongebruikelijke vaststelling:
Men was tot nu toe in Indie vrijwel gewoon, op de Chineezen
neder te zien. De Chineezen, dat vieze yolk, niet waar, die
opiumsmokkelaars en knoeiers en bankroetiers, dat beestenpak
van koelies, goed genoeg om voor ons te zwoegen, en om geranseld te worden als het niet genoeg zwoegt, hoe ver vonden wij
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De schrijver kort voor zijn dood in 1933 op een portret van de fotograaf H. Bersenbrugge.
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ze niet beneden ons, goed gekleede, blank gewasschen Europeanen? Wat zou er ooit voor fijns en moois uit zoo'n yolk
kunnen voorkomenTI
In hetzelfde jaar (1916) wordt hij in Nederland redacteur Toneel en
Letteren bij Het Vaderland, een gezaghebbende krant vooral op het gebied
van kunst en cultuur. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Borel na
zijn dood in 1933 werd opgevolgd door niemand minder dan Menno
ter Braak.
Bij de dood van Henri Borel in 1933 wordt in veel herdenkingsartikelen gewag gemaakt van zijn overgang tot het rooms-katholieke geloof,
enkele dagen voor zijn overlijden.
Borel schreef ruim vijftig boeken: ongeveer vijftien boeken met zijn
Indische werk, zo'n dertig over Chinese aangelegenheden en een aantal
van algemene aard.
Het was voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde kennelijk
niet de moeite waard om in haar Jaarboeken aandacht te besteden aan
de dood van de schrijver. Na de jaren dertig verdwijnt ook zijn naam
gaandeweg uit de meeste literaire naslagwerken.
Zijn persoonlijk archief is terechtgekomen bij het Letterkundig Museum in Den Haag, waar het als het ware ligt te wachten op een biograaf,
die aan dat bizarre en toch flonkerende schrijversleven gestalte wil
geven.

Het Indische werk
In 1899 - Borel is dan vijf jaar 'tussen de keerkringen' - verschijnt zijn
eerste, geheel in Indie spelend, bellettristische werk, de roman Een
droom. Het boek werd prachtig uitgegeven met een bandomslag en
illustraties van niemand minder dan Jan Toorop, een vriend van de
schrijver uit zijn Leidse studententijd.
Het is een nogal fors aangezet verslag van een stuklopend huwelijk,
maar in feite het veelgehoorde verhaal van een Hollands echtpaar dat
zeer idealistisch naar Indie is gekomen maar toch niet bestand blijkt
te zijn tegen het geestdodend leven in de kolonie. In de roman wordt
een hard oordeel geveld over de op geld beluste Indische maatschappij
die, aldus Borel, wordt beheerst door 'pseudo-gewichtige grootheden
en potentaten'.
Een schrijver die al in zijn debuutroman deze mening verkondigde,
kon bij zijn verdere carriere op weinig sympathie rekenen van de gemiddelde Indische lezer. Wat zijn kritiek op het leven in Nederlands-Indie
betreft zit Borel op een lijn met Bas Veth, maar wat hem van de laatste
onderscheidt is een grote liefde voor de tropische natuur met zijn majes191

tueuze berglandschappen, en voor de hoogstaande Javaanse kunst en
cultuur. Bas Veth had die instelling in het geheel niet; hij haatte letterlijk
Mies in Indie.
In deze eerste roman van Borel is het belangrijkste thema de strijd
van de eenling tegen de macht van de gevestigde koloniale orde, een
gegeven dat in veel van zijn latere werk zal terugkeren. Maar ook de
'meisjesgekte' uit zijn jeugd krijgt opnieuw gestalte in het oosterse
leven. Een citaat uit Een droom, waarin Borel zijn visie geeft op een
langslopend Javaans meisje:
En nu, ineens, ik kijk er verschrikt van op, een mooi kind
van de Tenggèr, een meisje van, geloof ik, veertien jaar, groot
en sterk. Zooals ze daar met den mooien berggang, diep in de
knieen zinkend, omhoog loopt. Een prachtige, donkerroode
gloedkleur op het bruine gezicht, en haar groote, zwarte oogen
vol glans van de zon. Ze heeft een langen, puntigen stok in de
eene hand, een kleine sikkel in de andere. Ze is vuil, maar van
een grandioze vuilheid. Er is iets heerlijks gezonds, jongs,
krachtigs aan haar. Je kunt zien, ze is al zoo wat een met de
bergen, de vruchtbare aarde, en de reine lucht, ze lijkt er zoo
uit Opgebloeid vol sterk, zwellend leven. En ik voel ineens een
vreemde sympathie voor haar, een warme aantrekking voor al
dat natuurlijke, hartelijke, gezonde.'
De roman heeft een weinig bevredigend slot, maar duidelijk is wel dat
het huwelijk van de twee hoofdpersonen op de klippen is gelopen.
Ook in dit boek - zo zal later blijken - is veel autobiografisch materiaal
verwerkt.
In 1900 verschijnt de bundel Opstellen, een bundeling van kritieken
en artikelen die eerder in Indische en Nederlandse bladen waren verschenen. Het openingsartikel is een paginalange verhandeling over het
optreden van een gamelanorkest tijdens de Kroningsfeesten van 1898.
Borel, zelf een getalenteerd pianist en kenner van de westerse klassieke
muziek, schrijft lovend over de gamelan, en ook dat is heel bijzonder
voor die dagen. Men had in de regel weinig achting voor de inheemse
muziek. De liefde die Kartini uitspreekt voor het werk van Borel, lijkt
mij mede ingegeven door zijn positieve en enthousiasmerende kijk op
de Javaanse gamelan en dansen. Verder bevat Opstellen een lovende
kritiek op Facts and Fancies van Augusta de Wit. Henri Borel is in zekere
zin de ontdekker van het debuut van de schrijfster omdat hij, vaak
verblijvend in Singapore, de voorpublicatie van hoofdstukken uit het
boek in de Straits Times had gelezen en er in de pers positief op had
gereageerd. Zijn bespreking heeft er zeker toe bijgedragen dat het boek
wat later in een Nederlandse vertaling verscheen."
Ook opmerkelijk in de bundel is zijn gunstige beoordeling van Otto
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Knaaps Eenige jaren kunstleven te Batavia (januari 1896 - mei 1899). Otto
Knaap was door zijn scherpe kunstkritiek in de Indische pers weinig
geliefd bij het publiek en het getuigt op zijn minst van een dosis persoonlijke moed om deze kunstbroeder te steunen in de strijd tegen het
a-culturele klimaat in Indie.
In de jaren rond de eeuwwisseling publiceert Borel zes boeken die
geheel of gedeeltelijk in Indie spelen. Ze zijn geheel geschreven in de
trant van Het jongetje of Het zusje: met veel pathos, een overvloed aan
adjectieven en veel oosterse mystiek. Het zijn Van de engelen (1898) met
daarin ook al een lofzang op de Javaanse gamelan, en Het recht der liefde
(1901) met als centraal thema huwelijksperikelen in de tropen. Dan
volgt de sterk autobiografische roman Levens-honger (1902), het relaas
van een Indische verlofganger in het mondaine Den Haag. Het toonaangevende literaire maandblad Den Gulden Winckel schrijft dat de roman
'vol pikante scenes' zit." En, inderdaad, in een - zeker voor die tijd zeer vrijmoedige stijl wordt er een beeld geschetst van de Haagse en
Amsterdamse demi-monde, waarin een aantal meisjes van plezier zich
als het ware specialiseerden in de categorie rijke en guile Indische verlofgangers...
De verhalenbundel De laatste incarnatie (1901) bevatte al een voorbeeld
van Borels preoccupatie met de prostitutie, met zijn gedetailleerd verslag van de rosse buurt van de havenstad Singapore. Borel mag dan
schrijven dat hij 'het niet Langer kon aanzien, de allerdiepste degradatie
van het schoonste vrouwenmooi, dat mijn ziel aanbidt', hij bericht er
toch met een zekere gretigheid over."
In 1904 verschijnt de verhalenbundel De stille stad, waarin opnieuw
aandacht wordt besteed aan het wel en wee van Indische mensen in
Holland. In 1905 verschijnt zijn bekendste werk: Wijsheid en schoonheid
uit Indie, een boek dat vele malen is herdrukt en tot op de dag van
vandaag vrijwel altijd leverbaar is bij de Indische antiquariaten. In dit
boek wordt nogmaals een bezoek aan Singapore beschreven, gevolgd
door negen verhalen met veel bekende thema's uit zijn eerdere werk,
maar wat soberder gepresenteerd dan doorgaans het geval is. In deze
bundel is er ook aandacht voor stamboel en wajang golek, wat weer illustreert dat Borel met open ogen in de Indische werkelijkheid stond.
In Wijsheid en schoonheid uit Indie is er ook weer die militante toon
waar het de Nederlands-Indische samenleving betreft ('ik schaam mij
een blanke te zijn'). Zo laat hij bijvoorbeeld een Indonesier oordelen
over de koloniale Nederlander:
De schitterende oogen van den hadji zien mij doordringend
aan. Ik voel den rassenhaat, den godsdiensthaat in zijn blik. Ik
kom onder al die oosterlingen als een vreemde, als een gedulde,
tegen wien ze beleefd zullen doen als 't noodig is, en die nu
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De fraaie omslag van Wijsheid en schoonheid uit Indie uit 1905, het bekendste
werk van Borel.
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eenmaal tot de brute macht behoort, die hen overwonnen heeft,
maar in hun hart verachten zij mij diep, en hun binnenste verbergt zich voor mij als een schat te heilig voor mijn oogen. Ik
heb altijd dat gevoel van vreemdheid, van ingedrongen zijn
tusschen de donkere menschen van het Oosten, en als ik aan
heel veel dingen denk, hoe er met deze menschen van droom
en verbeelding gedaan is, schaam ik mij wel eens, een blanke
te zijn.'6
In 1906 verschijnt de derde en laatste verzameling (onder de titel Opstellen. 2e bundel) met literair-kritische beschouwingen, met daarin onder
andere een zeer positieve beoordeling van het Indische blijspel Geballoteerd van J.B. Schuil, waarin de koloniale samenleving op een niet mis
te verstane wijze te kijk wordt gezet.
Het laatste werk van Borel dat men tot de Indisch-Nederlandse letterkunde mag rekenen is de bundel Karma, waarin drie verhalen te vinden
zijn met een Indische achtergrond. Ik gebruik met enige nadruk het
woord letterkunde, want Borel heeft als journalist/publicist daarnaast
enkele tientallen artikelen, brochures, reisverslagen en dergelijke op
zijn naam staan. Het meest bekende werk in deze laatste categorie is
zijn bijdrage aan twee zogenaamde 'Pro- en Contra-brochures' van de
uitgeverij Hollandia in Baarn, waarin een reeks actuele onderwerpen
van algemeen belang werden belicht door prominente voor- en tegenstanders. In 1910 verscheen in die reeks De christehjke zending met als
voorstander de bekende zendingsvoorman Albert Kruyt en als verklaard tegenstander niemand minder dan Henri Borel. Drie jaar later
verscheen Een werkkring in Indie, met als voorstander de schrijver en
oud-planter Creusesol (pseudoniem voor Y. Graafland); mordicus tegen
een werkkring in Indie was, zoals te verwachten, Henri Borel.
Het is duidelijk dat deze twee brochures weinig hebben bijgedragen
tot de populariteit van Borel bij het lezend deel van de Indische bevolking. Ik wil u zijn oordeel over een werkkring in Indie niet onthouden
en citeer Borels eindconclusie:
De Nederlander die een werkkring in Indie zoekt, heeft, zooal
niet formeel, dan tech feitelijk zijn burgerrechten verloren vanaf 't moment, dat hij te Tandjong Priok voet aan wal gezet heeft. [...]
Eene maatschappij, in welke het concubinaat van beschaafde
blanken met inlandsche meiden uit de laagste heffe des yolks
„recu" is, en zelfs als van zelf sprekend wordt beschouwd, in
welke de burger geen vrijheid van drukpers, geen vrijheid van
vergaderen en geen kiesrecht heeft; in welke de minste aanmerking op wanbeleid van de hem besturende ambtenaren, dat hij
niet bewijzen mag, hem als een boef in de gevangenis kan
brengen; in welke de bureaucratie eigenlijk alles te zeggen heeft
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zonder dat de burger lets in te brengen heeft over de wijze,
waarop hij bestuurd wordt; en in welke niet de superioriteit
van talent en geest, maar eigenlijk enkel die van rang en geld
wordt erkend, eene zulke is niet geschikt voor den geestelijk
hOOg-willenden, vrij denkenden en voelenden lezer, voor wien
ik dit „Contra" schreef. En toch is dit alles onvermijdelijk vast
aan een werkkring in Indie; al kan die werkkring op zichzelf
nog zoo mooi zijn.'7
Het lijkt mij zinnig ook deze twee brochures te betrekken bij het eindoordeel over de plaats van de schrijver in de Indisch-Nederlandse letterkunde.

De Idirecteur van de Indische leestrommel'
De plaats van Henri Borel binnen de Indisch-Nederlandse letterkunde
dient - zo meen ik - groter te zijn dan tot nu toe werd aangenomen.
Mogelijk niet eens zo zeer als schrijver van die letterkunde. De oogst
van zijn Indische werk betreft immers niet meer dan een dozijn romans
en verhalenbundels, geschreven in een nogal wijdlopige stijl met een
grote nadruk op de esthetica en de Indische mystiek. In literair opzicht
mag je hem als 'schrijver van overdadig proza' (Beekman) best naar
een tweede of zelfs derde plan verwijzen, maar er zijn - denk ik - andere
gebieden te noemen, waarin zijn rol toch belangrijk is geweest.
Henri Borel is niet zozeer schrijver van de Indisch-Nederlandse letterkunde, maar veeleer een bedrijver ervan, door zijn imposante journalistieke arbeid, zijn nimmer aflatende kritiek op de koloniale samenleving,
zijn enthousiasme voor debutanten als bijvoorbeeld Augusta de Wit,
en zijn positieve bewondering voor het werk van de 'luizen in de pels'
van de koloniale letterkunde, zoals Daum, Otto Knaap, Bas Veth en
anderen.
Hoewel Borels eigen literaire werk vaak anders doet vermoeden, had
hij kennelijk een Fingerspitzengefiihl voor die onafhankelijke geesten, die
probeerden de Indische samenleving in haar ware gedaante of te schilderen. Voor het afschilderen van de Indische samenleving in haar ware
gedaante was op zijn minst een grote dosis moed nodig, en daar heeft
het hem ook niet aan ontbroken. De koloniale samenleving moest nu
eenmaal weinig hebben van zulke dwarsliggers. Maar nog belangrijker
in deze is het feit dat Borel ambtenaar was, en zelfs behoorde tot het
Binnenlands Bestuur. Mensen die kritiek hadden op de wijze waarop
de kolonie werd bestuurd, maakten in de regel zeer moeilijk promotie.
Daarnaast waren tal van andere vormen om dissidenten de mond te
snoeren: de overplaatsing naar een buitenpost, een onderzoek naar
vermeende kastekorten, om er maar eens twee te noemen. Het is moei197

lijk om als lezer uit het jaar 2001 ten voile te beseffen hoe 'slaafs' men
zich als Indisch ambtenaar diende te gedragen tegenover meerderen,
en hoe vrijwel iedere vorm van kritiek werd opgevat als 'nestbevuiling'
Een treffend voorbeeld hiervan (dat nota bene ook nog op Henri Borel
zelf slaat) treffen we aan in het boek Rondom de Buitenzorgse troon, het
Indische dagboek van C.L.M. Biji de Vroe, die adjudant was van gouverneur-generaal Idenburg. In het dagboek worth op 8 april 1915 het
volgende genoteerd:
En verder had een verslag in de Courant gestaan van een Indisch
ambtenaar voor Chineesche Zaken, Borel die in een voordracht
Indie noemde 'het land waar de waarheid vertrapt wordt'. Z.E.
vond dat ongehoord en zou hem voordragen voor ontslag.18
Nu kan men stellen dan men niet te veel waarde moet hechten aan zo'n
losse opmerking aan de ontbijttafel, en dat men zulke zaken toch vooral
moet zien binnen de sociale context van die tijd, maar dan nog is het
tekenend voor de opvattingen van de Hoogste in den Lande. Borel is dan
ook niet ontslagen; hij ging een jaar later zelfs 'eervol' met pensioen.
Maar het laat wel zien hoe rigoreus men dacht over dissidenten en het
schenkt mij de overtuiging dat Borel als Indisch ambtenbaar de nodige
Zivilkourage moet hebben bezeten.
Deze laatste opmerking voert als vanzelf naar mijn slotconclusie. In
1916 sluit Borel zijn Indische leven of en vertrekt naar Nederland. Na
enkele maanden al wordt hij aangesteld als redacteur Toneel en Letteren
bij Het Vaderland. Hij betoont zich een nauwgezet en vooral erudiet
recensent, al lijkt het heilige vuur in hem een beetje gedoofd. Borel,
als koloniaal ambtenaar een dwarsligger, wordt steeds meer een wat
schijnheilige moralist, die voortdurend de vermanende vinger opsteekt
bij vernieuwende en vooruitstrevende kunstuitingen. In Wijsheid en
schoonheid uit China uit 1895 schreef hij eens:
Toen ik pas uit Holland kwam, en de chineezen in hun eigen
land zag, voelde ik mij, het spijt me dat ik het zeggen moet,
niet bizonder ongelukkig. Wat mij in Holland het ergste hinderde, was de welgedane bourgeois, die 'sZondags met zijne
familie op den Scheveningschen weg in den Haag wandelt, de
type fatsoenlijk-man, met „een positie" en die „een beschaafd
Nederlander" is. Dien was ik in China kwijt, en ik zuchtte van
verlichting.19
In de laatste tien jaar van zijn leven werd hij echter zelf steeds meer
die 'welgedane bourgeois, wandelend op de Scheveningse weg', en
inderdaad steeds meer de vermanende directeur van de leestrommel.
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En wat verknipte man, maar toch een die in al zijn tegenstrijdigheden
altijd een sterk menselijk gezicht toont.
Als schrijver van de Indisch-Nederlandse letterkunde heeft hij - zo
hebben wij kunnen vaststellen - de streep misschien niet gehaald, als
'bedrijver' van diezelfde letterkunde dient hij om zijn enthousiasmerende kritieken en zijn stimulerende aandacht voor debuterende Indische auteurs blijvend to worden vermeld. Hij is daarom niet zoals
Brandt Corstius schrijft 'terecht vergeten', maar onterecht vergeten.

199

Het 'Indische' werk van H.J.F. Borel (geheel

of gedeeltelijk

spelend in Indie)

Borel, Henri. Studien. Amsterdam: Veen, 1898.
Borel, Henri. Van de engelen. Amsterdam: Veen, 1898.
Borel, Henri. Een droom. Amsterdam: Van Kampen, 1899.
Borel, Henri. Opstellen. Amsterdam: Veen, 1900.
Borel, Henri. De Chineezen in Nederlandsch-Indie. Amsterdam: Veen, 1900.
Borel, Henri. De laatste incarnatie. Amsterdam: Veen, 1901.
Borel, Henri. Het recht der liefde. Eene studie uit het Indische Leven. Amsterdam: Van
Kampen, 1901.
Borel, Henri. Levens-honger. Eene studie. Amsterdam: Veen, 1902.
Borel, Henri. De stille stad. Amsterdam: Veen, 1904.
Borel, Henri. Wijsheid en schoonheid uit Indie. Amsterdam: Van Kampen, 1905.
Borel, Henri. Van Batavia naar Rotterdam. Reisgids van de Rotterdamsche Lloyd.
[Amsterdam]: Rotterdamsche Lloyd, 1905.
Borel, Henri. Opstellen. 2e bundel. Voorburg: 'Voorburg', 1906.
Borel, Henri. Karma. Amsterdam: Veen, 1906.
Borel, Henri. De christelijke zending. Reeks 'Pro en Contra' Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. Serie VI, No. 3. Baarn: Hollandia, 1910.
Borel, Henri. Een werkkring in Indie. Reeks 'Pro en Contra' Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. Serie VIII, No. 10. Baarn: Hollandia, 1913.
Literatuur
Beekman, E.M. Paradzjzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indie, 16001950. Amsterdam: Prometheus, 1998.
Berg, Joop van den. '100 jaar Feiten en fantasia! over Java'. In: Indische Letteren
13/3-4 (1998), p. 149-158.
Borel, Henri. Wijsheid en schoonheid uit China. Amsterdam: Van Kampen, 1895.
Borel, Henri. Het jongetje. Amsterdam: Van Kampen, 1898.
Borel, Henri. Het zusje. Amsterdam: Van Kampen, 1900.
Borel, Henri. Chineesche kunst. Amsterdam: Veen, 1906.
Brandt Corstius, H. 'Het genie uit Overschie'. In: NRC Handelsblad 26 maart 1999.
Brom, Gerard. Java in onze kunst. Rotterdam: Brusse, 1931.
Deyssel, Lodewijk van, De scheldkritieken. Ed. Harry G.M. Prick. Amsterdam:
Arbeiderspers, 1979.
Eeden, Fred. van. Brieven aan Henri Borel. Den Haag/Brussel: Pax, 1933.
Goor, J. van. Indische avonturen. Opmerkehjke ontmoetingen met een andere wereld.
Den Haag: SDU, 2000.
Joosten, Joop M. (ed.). De brieven van Johan Thorn Prikker aan Henri Borel en
anderen, 1892-1904. Nieuwkoop: Heuff, 1980.
Perron, E. Du. Verzameld werk. Deel III. Amsterdam: Van Oorschot, 1954.
Poeze, Harry A. In het land van de overheerser I. Indonesiers in Nederland, 1600-1950.
Dordrecht [etc.]: Foris, 1986.
Schouten, Marian (ed.). Rondom de Buitenzorgse troo p. Indisch dagboek C.L.M. Bzjl
de Vroe, 1914-1919. Haarlem: Fibula-Van Dishoeck, 1980.
Termorshuizen, Gerard. P.A. Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe.
Amsterdam: Nijgh 8- Van Ditmar, 1988.
Vliet, H.T.M. van (ed.). Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie. Utrecht [etc.]: Veen, 1987.
200

Noten
1 Brandt Corstius 1999.
2 Du Perron 1954, p. 256.
3 Brom 1931, p. 177-178. Het citaat van Lodewijk van Deyssel is ontleend
aan diens kritiek 'Over kunst, of eigenlijk over den heer Henri Bore!' uit
1899. Zie: Van Deyssel 1979, p. 259.
4 Beekman 1998, p. 405.
5 Van Goor 2000, p. 217-229.
6 Poeze 1986, p. 109.
7 Termorshuizen 1988, p.436.
8 Borel, Het jongetje, p. 2-3.
9 Ibidem, p. 51.
10 Van Vliet 1987, p.242.
11 Borel, Chineesche kunst, p. 1.
12 Borel, Een droom, p. 71-72.
13 Van den Berg 1998.
14 Den Gulden Winckel 3 (1904), nr. 9, p. 150.
15 Borel, De laatste incarnatie, p. 33.
16 Borel, Wijsheid en schoonheid uit Indie, p. 9.
17 Borel, Een werkkring in Indie, p. 30.
18 Schouten 1980, p. 51.
19 Borel, Wijsheid en schoonheid uit China, p. 1-2.
NB. De biografische gegevens zijn in hoofdzaak overgenomen uit Joosten 1980
alsmede uit een aantal terloopse opmerkingen in romans en artikelen van
Borel.

201

Tholen (staand) en Van Lier (aan de piano). Uit: Televizier, 1967. TIN, Amsterdam.
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Hoge hoeden achter prikkeldraad
Het verhaal van 'Tholen en Van Lier'
LIESBETH DOLK

In november 1935 neemt Jan Schneider, leraar Duits, in Batavia afscheid
van vrienden en bekenden. Hij zal spoedig naar Malang vertrekken,
waar hem een nieuwe leraarsbaan wacht. Zijn vrouw Corrie is hem,
met hun twee zoons, vooruitgereisd. In een briefkaart naar Malang
schrijft Jan Schneider haar:
Zondagavond bij W. en F. geweest. [...] Van alien de hartelijke
gr. Daarna om 1/2 8 naar Aad en Lenie. Ze hebben Tholen en
v. Lier voor mij laten schieten, ofschoon ik ze vaak genoeg gezegd heb, dat dit heus niet nodig was.'
Tholen en Van Lier, die mocht je eigenlijk niet missen. Het beroemde
Nederlandse cabaretduo is eind 1935 op tournee in Nederlands-Indic
en ook daar enorm populair.
Herman Tholen en Albert van Lier werden ontdekt door Jean Louis
Pisuisse, groot voordrachtskunstenaar en conferencier, en tevens de
grondlegger van het moderne Nederlandse cabaret. Van Lier was al
zanger bij het cabaret van Pisuisse, Tholen solliciteerde in 1918 bij hem
en werd direct aangenomen. Door toedoen van Pisuisse werden Herman
Tholen en Albert van Lier samengevoegd tot een duo dat eerst onder
de naam The Juveniles optrad, maar spoedig bekend raakte als het duo
Tholen en Van Lier. Ze waren jong, professioneel, gekleed in rokkostuum met hoge hoed, en ze zongen een repertoire van opgewekte,
pretentieloze liedjes.
Tholen en Van Lier werden de idolen van de nieuwe, naoorlogse
(1914-1918) generatie voor wie de televisie nog niet bestond en van
wie vrijwel niemand nog een grammofoon bezat. In de jaren twintig
en dertig stonden ze maandenlang in Tuschinski, maakten lange tournees in het buitenland en traden zelfs op in het toenmalige Mekka van
de Europese kleinkunst, het 'Kabarett der Komiker' in Berlijn. Van Lier
componeerde en arrangeerde de muziek, begeleidde op de piano en
verzorgde de tweede stem, Tholen zong de solo-partijen, schreef zelf
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nummers en maakte Nederlandse vertalingen van buitenlandse succesliedjes. Een perfecte combinatie. 2 Hun twaalfeneenhalfjarig jubileum
in 1931 werd groots herdacht met een speciale galavoorstelling in Theater Tuschinski. Koos Speenhoff dichtte bij die gelegenheid:
Veel succes en kei-gezondheid
Wens ik aan dit kloeke paar,
Holland eert ze en waardeert ze
In hun geestig repertoire.
Op hun welzijn en hun voorspoed
Drink ik dan een potje bier
Op de altijd staande Tholen
En de zittende Van Lier.3
Ze zouden nog tien jaar doorgaan als zeer succesvol duo, met opnieuw
buitenlandse tournees naar onder andere Nederlands-Indie. In 1941
was het plotseling afgelopen. Van Lier werd opgepakt vanwege hulp
aan joden en zat ten slotte een jaar gevangen in Vught. Dat betekende
het einde van een samenwerking die 23 jaar had geduurd. Na de oorlog
voelde Van Lier niet meer voor optredens, en Tholen vormde een nieuw
succesvol duo met zijn zoon. Herman Tholen overleed in 1982, op 84jarige leeftijd, Albert van Lier stierf zeven jaar later. Hij werd 91.

Leidscheplein-Theater
Tel. 35909.
IEDEREN AVOND:

1

TLID IS GELD
met Tholen en Tan Lier e.a.
Aanrang 8.15 uur.
Bespreekt tijdig Uw plaatsen !
Het publiek is enthousiast !
Prijzen der plaatsen f 1.— tot
f 2.60 (alle rechten i-nbegrepen)
Zondag..,middag 2.15 fantilie-inatin(ie geheel gelijk aan de
avondvoorstelling.
Prijzen f 0.75 tot f 1.50 (a. r. i.)

Advertentie Tholen en Van Lier. 'Tijd is geld'. Uit: Televizier, 1967. Theater
Instituut Nederland (TIN), Amsterdam.
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Een vrouwelijke 'Tholen en Van Lier'
In 1964 vraagt een journalist van De TijdlMaasbode in een interview aan
Herman Tholen, hoe het met de concurrentie stond in vroeger jaren.
'Die was er wel, maar veel hebben we er nooit van gemerkt', antwoordt
Tholen. 'Er zijn ook nog een vrouwelijke Tholen en Van Lier geweest
en er waren natuurlijk meerdere zangers die gedeelten van ons repertoire overnamen. Veel hinder hebben we er overigens niet van ondervonden." Een vrouwelijke Tholen en Van Lier? Jawel, en logisch dat
de heren er in hun gloriejaren niet veel hinder van hebben ondervonden,
want het vrouwelijke duo maakte pas furore toen de echte Tholen en
Van Lier al gestopt waren. Dat was in de jaren 1943-1945 in Bandoeng
en Batavia, in de kampen Tjihapit en Adek, en later, in 1946, op Ceylon
en in Bangkok. In de dagboeken van mede-geinterneerden uit Tjihapit
en Adek lezen we welke belangrijke rol het 'Tholen en Van Lier'cabaret, en amusement in het algemeen, speelde in de kampjaren. In
de Europese woonwijk Tjihapit, in de Japanse tijd veruit het grootste
en overbevolktste vrouwen- en kinderkamp in Bandoeng, 5 werd gemusiceerd, toneel gespeeld, gezongen. Corry Vonk, op Java geinterneerd
toen ze met Wim Kan en het ABC-cabaret op tournee was in Indie,
verzorgde cabaretvoorstellingen onder de naam Les deux ones, genoemd
naar een beroemd cabaret in Parijs. Corrie Schneider en Corry Rigter
traden op als het duo 'Tholen en Van Lier'.
In februari van dit jaar sprak ik in Den Haag met 'Tholen en Van Lier'.
Hun vriendschap dateert uit de kamptijd, januari 1943, en is sindsdien
hecht gebleven. Corrie Schneider (Tholen) is 92, Corry Rigter (Van
Lier) is 81. Carel Jan, Corrie's oudste zoon, is bij het gesprek aanwezig.
Als elfjarige zat hij aanvankelijk met zijn moeder en broers in hetzelfde
kamp. We gaan achtenvijftig jaar terug in de tijd.
U heeft elkaar in Tjihapit leren kennen. Waar kwam het idee vandaan om samen
op te treden?
Corry Rigter (CR): Dat is eigenlijk zo gegroeid. Mijn moeder was echt
muzikaal, die had een koor in het kamp. Je had niks anders te doen,
dus je ging van alles verzinnen. In dat koor zaten Corrie Schneider en
ik. Corrie had de sopraan en ik de alt, we kwamen naast elkaar te zitten
en zo is het begonnen. Tjihapit was eigenlijk een woonwijk, met daarin
een oude-van-dagen-hofje, bekend als het Emmahofje. Daar was ook
een soort gebedszaaltje - het Emmahofje was van oorsprong een christelijk hofje - met een podium, en daar trad iedereen op. We hebben ook
in het cabaret bij Corrie Vonk gezeten, daar zongen wij liedjes aan de
vleugel. Ze duwde je het toneel op, en dan spuugde ze eerst nog achter
op je rug, want dat hoorde er allemaal bij!
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Carel Jan Schneider (CJS): Corrie Rigter was ook al een beetje bekend
in dat zaaltje omdat ze samen met een vriendin op de trekharmonica
en zij met de gitaar die Hollandse liedjes zong van de koeien die loeien
en de paden op, de lanen in ... van die community-singing deden jullie.
Wij als kinderen hingen allemaal voor de ramen van dat zaaltje te kijken.
CR: In die periode schreef je moeder ook toneelstukjes voor de kinderen.
De mensen moesten zichzelf bezighouden en behalve ons werk in het
kamp hadden we ook vrije tijd die je ergens mee wilde vullen. Als het
toneel dan werd veranderd voor het volgende bedrijf moesten ze iemand
hebben voor de pauzes, om die kinderen te vermaken. Toen heb jij,
Carel Jan, tegen je moeder gezegd: Ik weet iemand die speelt gitaar en
die kan misschien liedjes zingen met de kinderen, en dat was ik! En
dat waren die hele enge vervelende kampeerliedjes, want ik ging vroeger altijd kamperen, ik was bij de padvinderij. Toen zei Corrie op een
gegeven moment tegen mij: wij kunnen toch ook wel eens een keer
samen zingen? Dat hebben we gedaan, we zijn negro spirituals gaan
zingen. En toen zei zij: ik ga een paar liedjes schrijven speciaal voor
ons tweeen. Zo is het gekomen. Als Corrie even ademhaalt heeft ze
drie liedjes geschreven.
Had u dat ooit gedaan, voor de oorlog, voor u het kamp inging: liedjes schrijven?
Corrie Schneider (CS): Nee, maar ik was wel goed in gedichten voor
Sint Nicolaas enzo, die schreef ik altijd voor iedereen. En dat kan ik
nog: als ik iets geks zie, kan ik zo een gedicht maken. In het kamp
schreef ik de teksten en bedacht de muziek. Corry voelde mijn stemming
zo goed aan, wat de muziek betrof. Ze speelde heel goed gitaar en zong
de tweede stem. Ze is heel muzikaal en kon vroeger prachtig pianospelen.
Wat was het eerste zelfgeschreven lied dat u samen zong?
CR: 'Ome Piet gaat naar Formosa', dat was een echte hit. Als je nu
iemand uit Tjihapit tegenkomt, kent die het nog!
Ome Piet gaat naar Formosa
Ome Piet was veertien dagen
bij de landstorm, die was goed!
Want er zat nou bij die kerel
voor geen cent soldatenbloed.
Hij droeg op zijn gladde knikker
'n bivakmutsje, kaal en vet,
en dat had dat brave ventje
heus nog zwierig opgezet!
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Refrein:
Ome Piet ging naar Formosa
en hij voelde zich net de G.G.,
die hij dadelijk tutoyeerde,
want daar reisde hij toch mee!6
(totaal zeven coupletten).
CR: En toen gingen de mensen ons 'Tholen en Van Lier' noemen...
CS: Ja, de vrouwen in het kamp zeiden onmiddellijk: 'Jullie zijn Tholen
en Van Lier! Jullie lijken op dat stel!' Die waren voor de oorlog in
Indie heel bekend hoor! De ene was ook groot, de andere ook klein,
dus vandaar. Er waren mensen in het kamp die hadden hun hele garderobe meegebracht, ook van hun mannen. Wij wilden toen als Tholen
en Van Lier gekleed gaan, en er was direct een mevrouw die witte
dinnerjackets voor ons had, en mooie lange smokingbroeken, en een
butterfly-strikje. Corry kreeg een hoge hoed en ik een chapeau claque
... en toen waren we 'Tholen en Van Lier'. Een andere vrouw in het
kamp verzorgde onze jasjes. Die waste alles. We hadden geen overhemden maar van die plastronnetjes er onder. We zagen er uit, picco bello!
CR: Toen kregen we ook echt een openingslied: 'Ik ben Tholen en ik
ben Van Lier' [zingt enkele regels].
(Fragment uit een brief van mw. E.M.C. Sipma-van Kesteren
aan LD, 2 maart 2001):
Uw vraag naar herinneringen aan Tholen en Van Lier 1.4 brengt bij
mij een paar regels boven van hun openingslied, dat ik hoorde in Tjihapit.
Dit zijn die brokjes: '... Wij zijn Tholen en Van Lier, en brengen u voor
20 cent plezier. Wij zijn 2 vlotte lieden, wordt u verliefd op hem (naar
elkaar wijzend) wie kan u dat verbieden?'
U had een gitaar in het kamp.
CR: Ja, en die ging later ook mee naar Adek. Ik kreeg er een 'tjap' van
de Jappen op dat ik hem mee mocht nemen. Die gitaar hangt nog steeds
bij mij thuis aan de muur.
Hoe waren de reacties van de karat van de Japanners?
CR: De Jappen vonden het leuk!
CSL: In Adek traden we ook wel op bij maanlicht, op het grote veld
waar we altijd stonden to buigen, daar werden dan matjes en kleedjes
en kussens gelegd en dan wisten ze: 'Tholen en Van Lier' zouden bij
maanlicht zingen. Op een dag ben ik naar dat plein toegegaan waar al
die vrouwen en kinderen moesten zitten, en toen kwam er een hele
hoge Japanse officier naar me toe. Ik wou gaan buigen, maar hij zei
ineens in het Nederlands: 'Nee, mevrouw, ik heb in Delft gestudeerd,
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Tekening 'Tholen en Van Lier' (detail), gemaakt in kamp Tjihapit door Ria
Smit. Collectie C. Schneider-Liicht.
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en ik spreek vloeiend Nederlands. Zingt u vanavond?' 1k zeg: 'Ilc zing.'
Hij zegt: 'Wilt u alstublieft het "Holland-liedje" zingen?' En ik: 'Zing
ik!' 'Zingt u ook "Herinnering"?' 'Zing ik!' 1k heb niet gezegd 'voor u'
want ik dacht: je bent mijn vijand! En toen boog ik, maar hij gaf mij
een hand...'
Holland-liedje
Zeg, kan je soms ook zo heel erg verlangen
naar Hollandse weiden, naar Hollandse hei,
naar Hollandse straatjes, naar Hollandse keien,
een slootje, een grachtje, een boerderij?
En het is of vooral in de dagen als deze
je verlangen zo heel erg gaat uit naar dat land
dat zoveel moois en goeds voor je houdt verborgen;
Eens zo hecht voel je die sterke band.
Refrein:
Holland ik verlang naar jou,
naar je steden, naar je dorpen,
naar je bossen en je hei
naar je zomers groene wei...
Ben ik vrij, ik wil dan vlug,
Holland, weer naar jou terug.
(vijf coupletten)
Herinnering
Herinnering, soms ben je bij ons,
bij een ieder, overal.
En jij komt ons even plagen,
even pijn doen; 't klinkt zo mal.
Maar herinnering, jij brengt ons
uit vroeger dagen lief en leed.
En jij moet zo heel goed weten,
Wat dit leven ons hier deed...
Refrein:
En zie ik de toekomst nu
wel eens donker in,
dan schenkt alleen de herinnering
mij weer nieuwe zin.
(vier coupletten)
CR: In Tjihapit zaten 14.000 mensen. Daar traden we ook op in de
woningen waar de mensen geinterneerd waren. Dan denk je misschien:
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Bladzijde uit 'Diary Pocket' met de data van optredens van 'Tholen en Van Lier'
in kamp Tjihapit. Collectie C.J. Schneider.
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in huizen, nou dat is mooi, maar waar daar in de normale tijd vier of
vijf mensen woonden, zaten er nu twintig mensen in. En dan gingen
we dus naar zo'n huis...
CS: ... en die mensen daar verzamelden dan Buren en anderen.
CJS: Ja dat waren grote gezelschappen hoor!
CR: We hadden op een gegeven moment zoveel afspraken ... een heel
opschrijfboekje vol met die avond hier, en die avond daar, soms wel
tien, elf keer per maand. We hadden het hardstikke druk.
CS: Het was alsof de liedjes op me afkwamen, ik had steeds nieuwe
onderwerpen, alles wat ik geschreven heb, is echt gebeurd.
Schreef u ook liedjes tegen de Japanners?
CR: Nee, nee, ze gingen over gebeurtenissen in het kamp, actuele liedjes ••
CS: ... levensliedjes ook...
CJS: ... en herinneringen aan Holland, de tijd voor de oorlog.
(Fragmenten uit een brief van mw. Etha Mom aan LD, 10 maart
2001):
Aan 'Tholen en Van Lier' heb ik warme herinneringen. Ze traden op
in rokkostuums [...], compleet met hoge hoed en 1 guitaar in de huizen
van het kamp die volgepropt waren, in elke kamer van het huis 1 gezin.
Voor korveebroodjes die je kreeg voor een korvee. De liedjes maakten zij
zelf over actuele onderwerpen, zoals de eendeneieren van de gaarkeuken,
en het egedekken' – boodschappen doen door een gaatje in de kampafscheiding van gevlochten bamboe [...]. Daar ken ik er nog veel van uit mijn
hoofd want de liedjes waren enig en geestig. 1...] Het was een levendige
tijd in dat Tjihapitkamp.
Was de verleiding niet groot om een lied tegen de Japanner to maken?
CR: Nee, hebben we nooit aan gedacht.
CS: Nee, we keken wel uit, zeg.
CR: De Jap kon gewoon komen luisteren. Ze verstonden er natuurlijk
niks van, maar ze zaten er soms wel bij.
CS: In Adek zaten ze vooraan, samoeraizwaard op schoot, en rijen
medailles op de uniformen.
Er was geen censuur?
CJS: In Tjihapit zijn jullie wel degelijk bij de Kempetai geweest, jullie
zijn opgepakt! Ik herinner me nog wel dat er een schok .... jullie kwamen
niet thuis! We wisten niet waar jullie waren. Dat was wel een opschudding hoor. Geen bericht, niks.
CR: We hebben zeven dagen in de gevangenis gezeten. Er kwam plotse211

ling een verordening van de Jappen: na zeven uur 's avonds mocht er
niemand meer op straat. Nou, toen waren wij natuurlijk de sigaar, want
wij gingen a 1 t ij d na donker naar die mensen toe. Wij zeiden: stik
maar, we doen het toch. Toen waren we nog op de fiets, en op een
avond hadden we ook weer ergens gezongen en we gingen om een uur
of tien 's avonds naar huffs, en ineens PATS een haak van een wandelstok in onze bagagedrager, en zo werden we vastgehouden. Die kerels
stonden to wachten op ons, we waren gewoon verraden. Ze wisten
waar we zongen. En toen zijn we meegenomen naar het kantoor van
de Jappen en daar hebben we twaalf uur moeten staan. Toen hebben
ze ons meegenomen naar de Kempetai en daar in de gevangenis gestopt.
Omdat we dat verbod genegeerd hadden, niet vanwege de liedjes. Toen
kwamen we in een cel terecht — dat was echt vreselijk hoor, dat zal ik
ook nooit vergeten — van drie bij vier meter, en daar zaten elf mensen
in. Iedere dag kreeg je een emaille kommetje met drie eetlepels rijst en
een beetje groente er in en dat was ons eten. Na die zeven dagen zijn
we vrijgelaten. We kwamen terug en hoorden overal in het kamp:
'Tholen en Van Lier zijn weer thuis!' We zijn toen natuurlijk gewoon
weer doorgegaan met optreden.
(Fragmenten uit een brief van mw. Henny Themmen-van Rosmalen aan LD, 6 maart 2001):
1k zat vanaf mijn veertiende tot mijn zestiende jaar in kamp Tjihapit.
1.4 Ik vend Tholen en Van Lier geweldig. b..] Ze hadden fantastische
liedjes, zoals 'Er lag op de kelantangan een doek, een blauw-geruiten
doek. En wat was die doek van streek, want hij lag er al een week, die
doek, die blauw-geruiten doek...' (meer herinner ik mij niet). Ik meen
dat het schone lied 'Pap, rijst en sajoer' ook van hen was. [...] Als ik
kans zag, ging ik naar hun optredens luisteren en kijken. In ons gezin,
goed gereformeerd, was cabaret iets 'uit den boze', vandaar dat ik schrijf
'als ik kans zag'. Wat is er in de loop der jaren veel veranderd, niet?
In Adek, u noemde het al, heeft u ook opgetreden. Had u een vast repertoire of
kwam er steeds iets nieuws bij?
CS: Nee, we hadden elke keer nieuwe programma's, nieuw repertoire.
Er waren wel mensen die vroegen naar een liedje van vroeger, en dat
zongen we dan als toegift. Ik heb, ruw geschat, zo'n tachtig liedjes geschreven.
(Uit het dagboek van mw. J. Sitsen-Russer, in de ziekenbarak
in Adek, 30 januari 1945):
Vandaag komen Tholen en Van Lier ons een beetje afleiding bezorgen
met hun liedjes. Het is meer dan bewonderenswaardig dat dat stel bij
al de honger, die zij tech ook hebben, tech nog de spirit hebben om liedjes
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te maken en te zingers. Ik geef toe, dat het voor hen zelf ook een afleiding
is. Dat zie ik aan mijn eigen rijmelarij. Maar tech, zij hebben er nog
een kamptaak bij. Nu kun je hen niets geven, want waar zou je het
vandaan moeten halen? Maar nu heb ik van onze ?eke' gedaan weten
te krijgen, dat we 2 porties pindakaas mogen kopen. We betalen het met
z'n alien, en geven het hen na afloop, netjes gerangschikt met wat bloemen
of blaadjes. Dat is dan een extraatje veer hun maag. Wat zeker welkom
zal zijn.8
Welk liedje vend u zelf het monist?
CR: Daar moet ik even over nadenken. Ik geloof 'Herinnering', dat
vond ik heel mooi, en 'Foto's kijken'. En wat Corrie helemaal in het
begin schreef, het 'Holland-liedje'.
Foto's kijken
Als je zo in het schemerdonker
In een hoekje, heel alleen,
Zo eens stil wat zit te mijmeren,
Zit te peinzen voor je heen,
Kijk, dan grijp je naar het album
Met de foto's van weleer,
En dan kruip je bij je lampje;
Vroegere dagen keren weer.
(acht coupletten)
Hoeveel keer heeft u naar schatting opgetreden?
CR: Zo'n tweehonderdvijftig keer. We hebben daarna, in '45-'46, nog
op Ceylon opgetreden, waar we moesten wachten op een doortocht per
boot naar Bangkok, en later in Bangkok.
CJS: En ook nog drie keer op de 'Ruys', op weg naar Holland.
In Bangkok noemde u zich 'Het C. en C. -cabaret'.
CJS: Dat hebben jullie op Ceylon ook al zo gedaan, want 'Tholen en
Van Lier' was niet meer toepasselijk na de oorlog. Dus in Kandy (Ceylon) en Bangkok was het 'Het C. en C. -cabaret'.
CR: In Ceylon hebben we opgetreden in een openlucht-bioscoop, en
dan stond Carel Jan tussen de coulissen.
CS: Ik zal de voorstelling in Bangkok nooit vergeten. Er waren al eerder
vrouwen uit het kamp aangekomen in Bangkok, waar mijn man zat
[sinds 1946 directeur aldaar van de middelbare school in het Instituut
'Oranje'/ld], en die zeiden: je vrouw is in het cabaret gegaan. En toen
zei mijn man: dat bestaat niet! Die geloofde het niet. Ja, zeiden ze, met
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Bangkok 1946. 'Tholen (rechts) en Van Lier'. Collectie C. Schneider-Liicht.
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een meisje. Ze hebben samen een cabaret en ze treden overal op. Hij
geloofde het niet. En toen kwamen we aan in Bangkok, en toen zei ik
tegen hem: 'Organiseer maar een avond in het "Instituut Oranje".' Een
enorme zaal was het, met mijn man vooraan en die wist van niks. En
die zag dat het waar was! Die avond zal ik nooit vergeten...
Na Bangkok bent u er mee gestopt?
CR: In Nederland hebben we nog een keer bij de AVRO in Hilversum
gezongen. We werden uitgenodigd, ze ons wilden horen. Dat is gewoon
een flop geworden. Het had in die kampen een functie, en in Nederland
verder niet meer. Ik zeg altijd: in het land der blinden is Eenoog koning.
Zo was het wel natuurlijk, he?

Noten
1 Briefkaart van Jan Schneider, Batavia, aan mw. J. Schneider, Malang,
11.11.'35. Collectie C.J. Schneider.
2 Gegevens uit Alex de Haas, 'Tholen en Van Lier. Duet door een misverstand'.
In: Het Parool, 18 juli 1958.
3 Wim Ibo, En nu de moraal...; Geschiedenis van het Nederlandse cabaret 1895-1936.
Alphen a/d Rijn 1981, p. 192.
4 F., `Herman Tholen moest als 21-jarige een nummer van Pisuisse overnemen'. In: De Tijd/Maasmode, 20 juni 1964.
5 Kamp Tjihapit bereikte in juli 1944 een bevolkingsomvang van bijna 14.000.
J. van Dulm e.a., Geillustreerde Atlas van de Japanse Kampen in Nederlands-Indie
1942-1945. Purmerend 2000, p. 118.
6 Alle hier geciteerde liedjes van 'Tholen en Van Lier' zijn afkomstig uit de
prive-collectie van C.J. Schneider.
7 In Nederlands-Indie behoorden de Japanners staatsrechtelijk tot de groep
van 'Europeanen en daarmee gelijkgestelden'. Mogelijk woonde ook de
Japanner uit dit verhaal voor de oorlog al in Nederlands-Indie, doorliep
daar een middelbare school waar Nederlands de voertaal was en ging voor
een vervolgopleiding naar Nederland. Hij vormde waarschijnlijk wel een
grote uitzondering.
8 Indische Collectie NIOD, dagboek no. 158.
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Uitnodiging
Op vrijdag 25 januari 2002 organiseert de Werkgroep IndischNederlandse Letterkunde in samenwerking met Uitgeverij Querido een middag die geheel in het teken zal staan van de zeventigste
verjaardag van F. SPRINGER. De middag begint, anders dan gebruikelijk, om 15.00 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
15.00 uur: Opening
15.05 uur: Ad Zuiderent: 'Selamat jalan', 'Bon Voyage' en andere
afscheidsformuleringen bij F. Springer.
15.30 uur: Harry Bekkering: Twee keer Kandy
15.55 uur: Peter van Zonneveld: De Indische wereld van F. Springer.
16.15 uur: Korte pauze
16.30 uur: Presentatie van F. Springers verhalenbundel: Allemaal Gelogen. De herinnering als mooi verhaal.
16.45 uur: Slotwoord van F. Springer.
± 17.0019.00 uur: Feestelijke receptie in het Arsenaal.
Plaats lezingen: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Centraal Faciliteitengebouw), Witte Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg). Zaal 011.
Plaats receptie: Arsenaal, gelegen direct naast het Centraal Faciliteitengebouw. Hier staat boekverkoper Van Stockum met de boeken
van F. Springer. Ook Allemaal Gelogen zal hier to koop zijn. Korting
bij de aankoop van de verhalenbundel krijgt u uitsluitend op
vertoon van de voordeelbon. Deze bon vindt u elders in dit decembernummer. Houdt u er rekening mee dat er bij een eventuele
aankoop van boeken waarschijnlijk niet gepind kan worden.
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

216

Findische
Lidetteren
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 C 20,00
per jaar (abonnementen buitenland C 30,00). Leden ontvangen het tijdschrift gratis. Men kan zich opgeven als lid door de contributie over te
maken op postbanknummer 1977068 t.n.v. Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde te Alphen aan den Rijn, onder vermelding van
'Indische Letteren' nieuw lid.

Losse nummers
Losse nummers kunnen worden verkregen door vooraf C 7,50 of C 9,50
(themanummer) inclusief portokosten over te maken op postbanknummer 1977068 t.n.v. Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde te
Alphen aan den Rijn, onder vermelding van het betreffende nummer.
Het gevraagde nummer wordt u vervolgens zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Aanwijzingen voor de auteurs
Aanwijzingen voor het aanleveren van kopij worden op verzoek door
het redactiesecretariaat toegezonden.
De redactie behoudt zich het recht voor aangeboden kopij voor plaatsing te wijzigen of te weigeren.

Tekst- en drukwerkuitvoering: Grafaria, Leiden

