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Redactioneel

Op 25 september 1985 werd in Leiden de Werkgroep IndischNederlandse Letterkunde opgericht. Omdat we in 2005 ons twintigjarig bestaan vierden, was het jaarlijks symposium, gehouden in
Bronbeek op 6 november, gewijd aan het thema Feesten in Indie. Deze
aflevering bevat de teksten van de lezingen die toen gehouden zijn.
Fred Lanzing houdt op basis van persoonlijke herinneringen een causerie die als kader dient voor wat volgt. Allereerst de Europeanen:
Sinterklaas en Kerstmis komen aan bod in de bijdrage van John
Helsloot, Pieter Eckhardt bespreekt de Oranjefeesten in Indie. Dan de
Indonesiers: Peter Boomgaard belicht festiviteiten waarbij tijgers moeten vechten, Karel Steenbrink vertelt over de Garebeg-feesten in
Yogyakarta. Ook de Japanse bezetting komt aan bod: Frans Schreuder
en Joke van Grootheest laten zien dat er ook momenten van troost en
ontspanning waren in de kampen. Tenslotte passeren bij Adrienne
Zuiderweg de luisterrijke VOC-feesten de revue en schetst Gerard
Termorshuizen een navrant beeld van de beruchte plantersfeesten in
Deli. Ten slotte kijkt Peter van Zonneveld, de voorzitter, terug op de
geschiedenis van de werkgroep en blikt hij ook vooruit naar de toekomst.
Op 3 februari hebben we - niet zonder emoties - afscheid moeten
nemen van Gerard Termorshuizen en Reggie Baay als redacteuren.
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Beiden hebben twintig jaar lang, vanaf het allereerste uur, hun beste
krachten aan de Werkgroep en het tijdschrift gegeven. Het is onmogelijk in kort bestek hun verdiensten recht te doen. Reggie Baay was een
van de drie initiatiefnemers en werd door Rob Nieuwenhuys benoemd
tot secretaris en redactiesecretaris. Jarenlang heeft hij beide functies
met verve vervuld; nadien heeft Marian Fillie taken van hem overgenomen. Ook inhoudelijk heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd in
de vorm van vele lezingen en artikelen: over Brooshooft, Hans van de
Wall, het Indisch toneel en de njai. Binnenkort verschijnt de handelseditie van zijn verhalenbundel De open van Solo. Wij hopen dat hij nu
meer tijd zal vinden voor het boek dat hij schrijft over de njai, en voor
ander creatief werk. Gerard Termorshuizen is vanaf de oprichting bij
de werkgroep betrokken, heeft een enorme bijdrage geleverd in de
vorm van lezingen en artikelen, maar daarnaast ook vele anderen
geholpen met hun onderzoek en het redigeren van hun artikelen.
Niemand deed ooit tevergeefs een beroep op hem. Bovendien vormde
hij de personele band tussen onze werkgroep en het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde waaraan hij verbonden is.
Hoezeer wij hun inbreng hebben gewaardeerd, mag blijken uit het feit
dat we besloten hebben Reggie Baay en Gerard Termorshuizen tot
ereleden van de werkgroep te benoemen. Gelukkig zijn ze niet geheel
voor ons verloren: samen met de oud-redacteuren Liesbeth Dolk en
Joop van den Berg zijn ze tot onze grote vreugde bereid gevonden om
toe te treden tot de vanaf nu bestaande Redactieraad.
Het is verheugend dat we een nieuw redactielid mogen verwelkomen in de persoon van Inge Tromp. Zij is als neerlandica in Leiden
afgestudeerd op een Indisch onderwerp, het tijdschrift Biang-Lala,
waarover ze ook in ons tijdschrift publiceerde. Thans is zij hoofd documentatie van het KITLV, zodat de personele band tussen onze werkgroep en deze instelling gelukkig behouden blijft. We wensen haar
veel succes.
Data om alvast te noteren: op 2 juni vindt een lezingenmiddag plaats
die geheel in het teken staat van Rumphius (nadere informatie elders
in dit nummer). Voorts wordt op 29 september weer een middag met
lezingen gehouden. Het jaarlijks symposium vindt plaats op zondag
12 november op Bronbeek; het thema is: Perkara's.
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Feest ter gelegenheid van de kroning van koningin Wilhelmina in Soerabaja
op 31 augustus 1898 (Collectie Tropenmuseum, Amsterdam).

Uitnodiging
Op vrijdag 2 juni organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde weer een lezingenmiddag, die ditmaal geheel in het teken
staat van Rumphius, de grote natuuronderzoeker uit de Molukken.
Mark Loderichs verzorgde een verrassende bloemlezing uit diens
werk, en W. Buijze publiceerde onlangs een biografie met veel nieuwe
feiten. Zij zullen als sprekers optreden, samen met Hans Stra yer, verbonden aan het Moluks Historisch Museum, Freek van Veen, emeritus-hoogleraar van de TU Delft, en Patty Scholten, de dichteres van de
aan Rumphius gewijde bundel Een toil zeeanemonen.
• Aanvang: 14.00 uur. Slot: 17.00 uur
Plaats: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Lipsius), Witte Singel/
Doelencomplex (achter het Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg).
De zaal wordt ter plekke bekend gemaakt.
De toegang is gratis. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
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Societeit 'Concordia' in de Societeitsstraat to Soerabaja (foto Woodbury
Page, ca. 1900).
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Feesten in Indie
Van Sint Nicolaas tot lebaran: een persoonlijke introductie
FRED LANZING

Geboren worden en opgroeien in Nederlands-Indie is een bijzondere
ervaring. Als kind heb je meer en andere belevenissen en ontmoetingen in de koloniale samenleving dan de meeste volwassen Europeanen. Bovendien hebben kinderen dikwijls een heldere blik op en
een attent gehoor voor allerlei zaken en voorvallen in hun omgeving.
Jeugdherinneringen kunnen daarom scherp in het geheugen staan.
Dat geldt ook voor mij. Ik herinner mij de feesten en festiviteiten goed.
En ik herinner mij ook wat er over verteld werd door mijn ouders en
hun kennissen op het platje aan het eind van de middag bij een kop
thee of een paitje, als zij dachten dat ik niet luisterde naar wat er gezegd
werd. Hieronder zal ik beschrijven wat ik meemaakte, zag en hoorde
over een aantal feestelijke gebeurtenissen.
Ik begin natuurlijk met het grote kinderfeest Sint-Nicolaas. In 1938
vertoefde ik met mijn ouders en zusje in december te Batoe om in de
bergen 'een koude neus te halen'. Het bungalowtje had aan de achterzijde een half open keuken waarin onder andere een drietal arangcomfoors stond. 's Avonds zongen mijn zuster en ik braaf 'Makkers staakt
uw wild geraas' en 'Hoort wie klopt daar, kinderen', terwijl de kokkie
toekeek alsof ze een gezicht van hout had, ze vertrok geen spier. Ik kan
nu wel raden wat zij toen dacht: 'aan alle belanda's zit een steekje los'.
Wij zetten ons schoentje met ook lets erin voor de schimmel. De volgende ochtend bleek Sinterklaas ons inderdaad te hebben bezocht. Ik
waardeerde het feit dat hij en zijn knecht met dat gammele stoombootje dat hele klere-eind van Spanje naar Java was gevaren. Hij had ook
voor snoep gezorgd. Geen speculaas of marsepein, zoals men wellicht
zou denken. Nee hoor, als multi-culti avant la lettre had hij kwee lapis en
kwee talem bij ons schoentje gelegd. De pisang en de ramboetans die
wij voor de schimmel hadden bestemd, waren verdwenen. Het beest
had kennelijk de pisang en de ramboetans met schil en al opgegeten.
Dat laatste maakte een zekere onrust in mij wakker. Ik geloof dat toen
de eerste ontkieming van mijn geloofsafval plaatsvond.
Van Kerstmis heb ik merkwaardigerwijs geen enkele herinnering.
5

Mijn ouders waren niet gelovig, maar deze volstrekte lacune in mijn
geheugen verbaast mij wel. Eerst was ik van plan om snel naar documentatie op zoek te gaan bij het KITLV of in het KIT, maar gelukkig
was dat niet nodig. Ik verwijs naar het artikel van John Helsloot in dit
nummer.
Van oud en nieuw_herinner ik mij eigenlijk alleen de teringherrie
die elders in de stad ontstond bij de viering van Chinees nieuwjaar.
Dertig jaar geleden woonde ik tienhoog aan de rand van Amsterdam.
Bij oudjaar zag je aan de horizon het vuurwerk de lucht in gaan. Op
een plek was wel erg veel vuurwerk. 'Ja hoor', dacht ik, 'daar ligt de
Binnen Bantammerstraat.'
Natuurlijk waren er ook inheemse feestdagen. Lebaran, is niet wat
veel mensen dachten en denken: het inlandse nieuwjaar. Het is het
einde van de vastentijd. Die werd uitbundig gevierd door, zoals
Snouck Hurgronje in 1904 schreef, 'maaltijden, bezoek aan verwanten,
aanschaffing van nieuwe kleederen en vreugdebedrijr. 1 En hij vervolgde: 'Dat de Inlandsche bevolking van Java in hoge mate lijdt aan
feestzucht welker bevrediging vaak tot het aangaan van bezwarende
schulden leidt [...] staat vast.' Die hang naar 'vreugdebedrijf' en 'feestzucht' was geen monopolie van de inlandse bevolking. Hieronder zal
blijken dat de Europese bevolking daarin bepaald niet onderdeed. Wat
betreft 'het aangaan van bezwarende schulden', ook daarin had
Snouck Hurgronje gelijk. Het einde van de vastentijd kondigde zich
altijd op dezelfde wijze aan, daar kon je vergif op innemen: onze
bedienden wilden om dit te vieren een paar dagen verlof om terug te
gaan naar hun desa. En dan voltrok zich een vast ritueel: ze vroegen
om een voorschot. Waar je ook vergif op kon innemen, was dat mijn
moeder dan riep: 'Hij heeft het voorschot van vorig jaar nog niet eens
afbetaald!"Ja, ja', zei mijn vader die zelf in Indie geboren was en er
tot zijn zeventiende had gewoond, 'laat dat maar aan mij over.'
Van de vastentijd - de ramadan - en ook van de overige uitingen van
de islam heb ik in mijn jeugd eigenlijk niet zoveel gemerkt. Dat ligt
niet aan mij. De islam op Java was en is nog steeds een dun laagje religieus vernis in het dagelijks leven, zeker in de steden. Het is niet voor
niets dat Snouck Hurgronje in 1891 opmerkte, dat de enige die in.
Nederlands-Indie de koran in vlekkeloos klassiek Arabisch kon reciteren, de beo in zijn kooi achter in de tuin was.'
Een aparte dag was Koninginn.edag, dat was altijd een groot feest.
De bijdrage van Pieter Eckhardt in dit nummer gaat hierover. Ook in
de tangsi of kazerne werd dit feest gevierd. Ik heb dat in mijn boek
beschreven: een versierde poort, geen dienst op die dag, dobbelen was
toegestaan voor de inlandse soldaten, er waren kinderspelletjes voor
ons en de militaire kapel speelde een vrolijk deuntje. Na afloop van
het concert kregen de soldaten een glas limonade. Dit was, denk ik, de
enige dag in het jaar dat de Europese fuseliers limonade dronken.
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Een ander inheems feest noem ik - bij gebrek aan een andere naam
- het pijltjesfeest. In 1940 woonden wij in Buitenzorg. Ons huffs lag
buiten het toen nog kleine stadje op een heuvel. Aan de voet van die
heuvel lag een grasland. Op een dag - het moet een vrijdag geweest
zijn - kwam ik 's middags thuis uit school. Op het graslandje zaten
tientallen mannen, alien feestelijk gekleed met hoofddoeken en korte,
zwarte jackjes met borduursels op de kraag en het front. Zij praatten
op zachte toon met elkaar en geldbedragen gingen van hand tot hand.
Er zal eens niet gedobbeld worden onder Indonesiers! Even verderop
was een touw tussen twee palen gespannen. Aan het touw hing een
zachthouten blok. Alle mannen hadden een kleine boog bij zich en een
koker met korte pijltjes. Op het teken van een spelleider spanden zij
hun boog en als hij zijn hand naar beneden bewoog, snorde, terwijl
het gemompel aanzwelde tot opgewonden kreten, een wolk van pijltjes naar het houten blok. Daarna werden de pijltjes die doel hadden
getroffen, bekeken en werd de naam van de eigenaren bekend
gemaakt. Zij hadden kennelijk een prijs gewonnen. Ik ging bij ze in de
buurt zitten en keek toe. Mijn aanwezigheid werd door de mannen
volstrekt genegeerd. Ik bestond niet. Tot de dag van vandaag weet ik
niet wat voor feest dit was; maar het beeld van al die kleurig geklede
mannen en de uitbundig versierde pijltjes staat mij nog haarscherp
voor ogen.
Ik beloofde terug te komen op de 'feestzucht' van de Europeanen.
Die hadden daarvoor een geschikte plaats: de societeit, vaak met
namen als: 'Concordia' of de 'Harmonie'. Je kon niet zomaar lid worden van deze plaats des vermaaks. Er was een strenge ballotage: maatschappelijke positie, geld en huidskleur waren de criteria. Niet officieel natuurlijk, maar arme indo's, militairen beneden de rang van officier en inlanders kwamen er niet in. Ik denk dat voor de Indonesische
adel, de prijaji, wel een uitzondering mogelijk was, maar in deze kringen was weinig belangstelling voor deze vorm van ontspanning. Ik
herinner mij zo'n societeit goed. Het was een groot, wit en open
gebouw met zalen, biljartkamers en bars. In de ruime beschaduwde
tuin lag een marmeren dansvloer.
Wat de aanleiding precies was, kan ik me niet meer herinneren,
maar op een avond mocht ik mee met onze chauffeur die opdracht had
gekregen om mijn ouders aan het einde van de avond van de societeit
of te halen. Er waren meer chauffeurs die zaten te wachten op hun
toean en njonja. Zij hurkten achter - niet op! - het lage stenen muurtje
dat de tuin van de societeit omsloot. Daar was het feest nog in voile
gang. Er werd behoorlijk gedronken, luid gepraat en hard gelachen.
Gezang en dronkemansliedjes weerklonken. Er heerste een wat ik
maar noemen zal min of meer gesublimeerde liederlijkheid. Op de
dansvloer gebeurde openlijk wat de Amerikanen noemen necking e petting: de toeans en njonja's deden van alies met elkaar behalve daadwer7

kelijk copuleren. De chauffeurs zaten op hun hurken en keken toe. Op
hun gezicht was geen uitdrukking te zien. Ik zat naast ze en opeens
keek ik door hun ogen naar wat de volwassen Europeanen aan het uitspoken waren. Ik denk dat op dat moment de antropoloog in mij wak
ker is geworden.
Vaal( bleef het niet bij societeitsbezoek. De after-party party is echt
geen modern verschijnsel. Ook in mijn jonge jaren ging ik met mijn
makkers na het gewone cafebezoek naar het kroegje ergens op het
oude Waterlooplein genaamd 'Het Sterretje', dat om vier uur 's nachts
niet slO6t, maar juist openging.
Zo was er in Soerabaja een nachtclub 'The Black Cat', gelegen op de
grens van de rafelrand van de Europese wijk en het marine etablissement, dus buiten het bereik van zowel het burgerlijk fatsoen als van
de militaire politie. De 'Black Cat' is volgens mij de enige nightclub in
de Pacific die in het werk van Joseph Conrad voorkomt, en de portier
was een kleinzoon of achterneef van 'Soerabaja Johnny' die door
Bert°ld Brecht is vereeuwigd in de 'Dreigroschenoper'. In de 'Black
Cat' was geen enkele sprake van ballotage. Het publiek bestond uit
Indische nachtvlinders, bolle mafiose Chinese gangsters, verlopen
Europeanen en aan lager wal geraakte KNIL-deserteurs, Japanse kappers en fotografen (die helemaal geen kapper of fotograaf waren, maar
spionnen van de keizer van. Nippon) en U-boot matrozen van de
Duitse Kriegsmarine (die helemaal geen matroos waren maar hydro-.
loog, oceanograaf of meteoroloog die de Indische Oceaan als toekomstig operatie-gebied voor de Fiihrer in kaart brachten). Dit publiek
danste niet op een marmeren dansvloertje, maar op de tafels. Er werden geen cocktails geserveerd, maar gemene arak en absint, 'de groene fee', een verboden en gevaarlijk likeur. De aanwezigen wijdden
zich met overgave aan activiteiten die in de Verenigde Staten making
whoopie worden genoemd.
Men moet overigens niet denken dat de hele Europese bevolkingsgroep uit feestgangers en losbollen bestond. In de kringen rand gouverneur-generaal Van Starkenborgh ging het allemaal heel fatsoenlijk
toe. Van Starkenborgh zelf had de frivoliteit van een tube tandpasta.
Niet toevallig was zijn bijnaam bij de inheemse bevolking Si Pepsodent.
Op de feesten van de lokale bevolking ging het er veel rustiger aan
toe. Op mijn achtste jaar maakte ik in de Preanger een selamatan mee.
Wij logeerden in de bergen in een bungalowtje temidden van de theetuinen. De selamatan werd gehouden om te vieren dat een nieuwe theeloods was geopend. Het feest was alleen voor mannen. Bij het vallen
van de avond gingen mijn vader en ik er heen. Mijn jets oudere zusje
keek ons na, knarsetandend en groen van jaloezie, maar de adat was
onverbiddellijk. De feestmaaltijd vond in de buitenlucht plaats.
Enkele tientallen mannen waren aanwezig. Er heerste een ingetogen
sfeer. De stemming was rustig. Iedereen zat op de grond. Sommige
8

gerechten werden op pisangblad geserveerd, andere in kommetjes. De
mannen praatten met gedempte stemmen. Boven ons was het uitspansel met miljoenen sterren. De flambouwen knetterden en rookten. In
de takken van de bomen gloeiden de lichtjes van de vuurvliegjes op en
zo nu en dan vloog een grote kever met een ratelend geruis door de
nacht. Mijn vader zat als hoge gast een eind verderop; hij had mij toevertrouwd aan een van de mandoers. Ik zat naast deze man op het gras
met gekruiste benen onder me. Ik vond het allemaal heel spannend en
keek nieuwsgierig om me heen om zoveel mogelijk te zien en mee te
maken. Plotseling zag ik met een schok schuin achter mij, op nog geen
twee meter afstand, op het zand in een Alas bloed de enorme kop van
een karbouw liggen die even tevoren was geofferd. Ik rilde en schoof
tegen de sterke dij van de mandoer en voelde door de stof van zijn
sarong de warmte van zijn huid. Dat gaf een veilig gevoel.
Ook buiten Nederlands-Indie werd door de Europeanen feest
gevierd. Ik doel op de mailboten die tussen Nederland en de kolonie
voeren. Laat ik eerst de situatie duidelijk maken. De meeste Europeanen kregen in die dagen om de circa zes jaar langdurig, periodiek
verlof, dat meestal in Holland werd gevierd. Dat verlof kon tussen de
acht en twaalf maanden duren. Daar waar het verlof korter duurde dan
een jaar werden veel gezinnen met kleine kinderen voor een probleem
gesteld. Men wilde namelijk graag dat de kinderen tijdens het verlof
een schooljaar konden vol maken. De oplossing van dit probleem was
eenvoudig: de vrouw en de kinderen gingen een paar maanden eerder
naar Holland, de man volgde later.
Als het spreekwoord over die kat en dat seek ooit ergens van toepassing was, dan was het hier wel. Ga maar na: de echtelieden reisden
apart, men was juist zes a zeven jaar gehuwd, er was geld gespaard, de
stemming was opperbest en de zeebaboe paste op de kinderen. Hoe
dan ook, het ligt voor de hand en is niet verbazingwekkend wat er vervolgens aan boord gebeurde.
Ik zal niet in details treden, maar een beeld schetsen. Het schip voer
door de Rode Zee. Het was een drijvend feest. De boot blaakte van het
licht, de dansmuziek tetterde door de nacht, rinkeldekinkel klonk het
rouletteballetje, tinkeldetinkel gingen de ijsblokjes in de cocktailglazen, terwijl ook nog de zee licht gaf! Daar voer dan dat schip, een
vijfhonderd meter breed spoor achterlatend van confetti, champagnekurken en condooms. Velen gingen in Genua of Marseille van boord,
maar er waren altijd mannen die de omweg namen langs Gibraltar en
de Golf van Biscaye om een paar dagen uit te waaien en om de kringen onder hun ogen - voiles d'amour of liefdesgordijntjes zoals de
Fransen zeggen - kwijt te raken in de frisse Atlantische wind. Een half
jaar later voeren de gezinnetjes weer terug. Ditmaal wel tezamen, het

geld op, met zware jaren voor de boeg, en iedereen verveelde zich te
pletter.
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Het allergrootste feest was natuurlijk: geboren worden en opgroeien in Nederlands-Indie.
Je groeide op in een omgeving van wat onze NATO-bondgenoten
noemen: IFTU's: inhabitants friendly to us. Je speelde in de grote tuinen
en overal waren dieren, vogels en insecten. De vakanties bracht je door
in de bergen vol frisse lucht en ijskoude beekjes waarin je speelde. Er
waren altijd zorgzame bedienden om je heen. Het was altijd lekker
weer, en als 't regende, viel er alleen maar warm water uit de hemel.
De vliegertijd was een avontuur, de knikkertijd een hartstocht.
Kortom, alle clichés. Ik heb genoten van al die clichés.
In Paradijzen van weleer stelt E.M. Beekman dat er een overeenkomst
bestaat tussen de Nederlandse koloniale literatuur en de literatuur van
het Zuiden van de Verenigde Staten.' Voor mij gaat dat zeker op. Ik
hou van Couperus, Maria Dermoilt, Beb Vuyk, Madelon SzekelyLulofs to name a few. Ik hou ook zeer van de zuidelijke Amerikaanse
auteurs: Toni Morrison (die terecht de Nobelprijs kreeg), William
Faulkner (die terecht de Nobelprijs kreeg), Carson McCullers (die
terecht de Nobelprijs niet kreeg) en natuurlijk ook Tennessee Williams
met zijn toneelstukken Cat on a hot tin roof en A streetcar named Desire. En
ik hou van dat aandoenlijk trammetje in New Orleans waarin ik nog
op 25 augustus 2005 een aangenaam ritje maakte.
1k eindig deze persoonlijke inleiding met een parafrase op het liedje 'Summertime' uit de opera 'Porgy and Bess' van Gershwin die
immers ook in een 'koloniale' samenleving speelt. Voor mij was het
voortdurend:
Summertime
and the living was easy
fish were jumping
and the cotton stood high.
My father was rich
and my ma was good looking.
So, I had nothing, absolutely nothing, to cry.

10
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Sinterklaas en Kerstmis op Java,
1870-1941
JOHN HELSLOOT

'Dat de Nederlanders, die naar elders verhuisd zijn, steeds hun
Sinterklaas meegenomen hebben, bewijst ten duidelijkste, dat zijn
feest in ons vaderland immer 't voornaamste volksfeest was, waar de
lieflijkste herinneringen aan verbonden waren." De cultuurhistoricus
Jan ter Gouw, die dit schreef in zijn boek De volksvermaken uit 1871,
dacht daarbij niet speciaal aan Indie, maar zijn woorden zijn daarop
zeker eveneens van toepassing. Haast ongemerkt, als een soort vanzelfsprekendheid, legt hij een direct verband tussen het sinterklaasfeest,
Nederlanders en hun diepste gevoelens en overtuigingen. Dat verband
treedt met name op wanneer het feest geconfronteerd wordt met iets
nieuws of iets antlers.
Toen het bijvoorbeeld in de jaren tachtig en negentig van de vorige
eeuw steeds vaker voorkwam dat mensen elkaar met Kerstmis
cadeautjes gaven en er zelfs al voor 6 december in de etalages kerstversieringen waren te zien, was dat voor velen een ergerlijke ervaring. Tot
in hoofdartikelen van landelijke kranten toe heette het dat het typisch
Nederlandse sinterklaasfeest met de ondergang bedreigd werd.
Achteraf bezien viel dat reuze mee, maar door het contrast met die
'vreemd' of 'commercieel' gevonden kerstviering werden velen zich
nog eens bewust van de 'eigen', 'Nederlandse' Sinterklaas en daarmee
van het besef van een specifieke Nederlandse identiteit. Daar stond
tegenover dat veel andere Nederlanders overduidelijk geen enkele
moeite hadden met geschenken op Kerstmis en zich weinig gelegen
lieten liggen aan verhalen over wat 'typisch Nederlands gedrag' heette te zijn in de maand december. 'De Nederlandse identiteit' is dus
geen vaststaand gegeven, maar een constructie waarover op bepaalde,
meestal wat onzekere, momenten - in de jaren 1990 de door velen
gevoelde dreiging van 'Europa' en de globalisering in het algemeen op symbolisch vlak strijd wordt geleverd door bepaalde categorieen
Nederlanders die daarmee hun eigen, specifieke, identiteit willen articuleren en verdedigen. 2 Een soortgelijk cultureel proces was tussen
ongeveer 1870 en 1941 ook in Nederlands-Indie waarneembaar.3
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Sinterklaas als straatfeest
Net als in Nederland zelf nemen vanaf de jaren 1860 ook op Java waartoe ik me hier als het eiland met steeds de grootste aantallen
Nederlanders beperk - in de kranten de advertenties voor sinterklaasen kerstgeschenken, van toko's van Nederlanders, andere Europeanen
en Chinezen, in aantal sterk toe. Vooral als het wat later in de avond
geworden was in de hoofdplaatsen Batavia en Soerabaja, maar ook in
kleinere plaatsen als Semarang en Bandoeng, maakten volwassenen,
soms vergezeld van hun kinderen, er een uitje van om de toko's te
bezoeken. Die waren 's avonds versierd met groen en vlaggen of geillumineerd met gekleurde lichtjes, terwijl er vaak een tombola of een
soort loterij gehouden werd. Nog leuker was het om naar de banketbakkers, later restaurants, te gaan. Namen als Versteeg en Stam Er
Weyns in Batavia en Grimm en Hellendoorn in Soerabaja waren in
heel Indie beroemd. Men kon er ijs en gebak eten, iets drinken en er
werd muziek gemaakt. Sinterklaas en Zwarte Piet kwamen langs en
gaven cadeautjes aan de kinderen. Er waren daar eind negentiende,
begin twintigste eeuw honderden, soms wel duizend bezoekers, zodat
het moeilijk was een tafeltje te bemachtigen en iets te bestellen.
Vooral als het donker geworden was en er meer gedronken was,
steeg de stemming snel. Iedereen was uit op een pretje. Dat pretje had,
vooral in Batavia en Soerabaja eind negentiende, begin twintigste
eeuw, een merkwaardig karakter. Op de terrassen bekogelde men
elkaar met confetti en serpentines, die in de kleding kropen en eten en
drank bedierven, of met bierviltjes en hoeden. Men danste en hoste
over straat, riep 'hie-ha-hie-ha', zong liedjes van het slag 'Rije-rije-rije
in een wagentje, hi-ha-ho' en 'We gaan nog niet naar huis, nog lange
niet'. Anders zeer deftige heren bliezen op een toetertje, zongen met
een kinderstemmetje 'Van verwachting klopt ons hart' of deden alsof
ze fluit speelden met hun wandelstok. Een jongeman liep in Batavia in
1903 rond met een papier achterop z'n broek met de tekst 'diner a la
carte' en van voren 'versch vatbier' - dat soort humor. 4 Sommige jongelui waren gekleed in clownskostuums of gemaskerd, een enkeling
liep in vrouwenkleren. Opmerkelijker was dat men elkaar ook te lijf
ging en sloeg met waaiers en varkensblazen, waarbij scheiding tussen
grap en ernst niet altijd duidelijk was.' Volslagen vreemden belaagden
elkaar; het onderscheid in rang en stand was - kortstondig - verdwenen. Ik citeer uit een krantenverslag uit 1906:
Wij begrijpen het ietwat wreedaardige genoegen van een eenvoudigen handelsemploye of anderen kleinen man, om een
deftigen heer, die altijd zoo stijf doet en uit de hoogte, die nooit
uit de plooi komt en tienmaal meer traktement heeft dan zijn
aanrander - om dien eens even met een klapwaaier a faire te
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nemen en zijn hoed in te ranselen. Zijn dames met confetti te
bepoeieren. Satisfactie geeft dat. En zoo'n 'hooge' worth ook
meestal niet nijdig; hij ranselt terug desnoods. De klapwaaier
en St. Nicolaas hebben hem op aarde teruggebracht.6
Het zal duidelijk zijn dat wat zich toen op Sinterklaasavond afspeelde
in de centra van de grote steden in Indie een omgekeerde wereld was,
'bijna een carnavals-pret'.' Sinterklaas heette, evenals het carnaval,
een 'korte periode van verbroedering'. 8 En evenals bij het carnaval
werd het, in de van frustraties doortrokken Indische samenleving,
beschouwd als 'de gelegenheid om eens flink nit te razen', die 'in
Indie zoo zeldzaam' was.' Al wordt het vrijwel nooit expliciet vermeld,
het is aannemelijk dat in merendeel Indo-Europese Nederlanders aan
dit straatfeest deelnamen. Het Bataviaasch Nieuwsblad vond het bijvoorbeeld in 1897 een 'merkwaardig feit' dat in die stad 'het Sinterklaasfeest alle andere feesten in de schaduw stelt' en dat 'ook zij, die
in het land der Zonne zijn geboren, en bij wie het europeesche vermengd is met het indische bloed, het feest met dezelfde ingenomenheid vieren, als de Hollanders uit Holland'. 10 Ook Henri van Wermeskerken nam waar dat 'alles, wat maar een vingerhoed Europeesch
bloed in de aderen heeft of zich dit verbeeldt, carnavalachtig het St.
Nicolaasfeest [viert]'.11
Precies daarin lagen de functie en betekenis van dit wonderlijke
feest. n 'Als wij Sinterklaas vieren', schreef het Bataviaasch Nieuwsblad in
1894, 'eeren wij ons hollandsch verleden, onze hollandsche nationaliteit.' Het feest vormde 'een der schakels, waarmede het indo-hollandsche element vastknoopt aan zijn verleden en zijn heden'. 13 Daar
ging het (ook) om. Doordat het feest zich op straat afspeelde, konden
velen in die Indisch-Nederlandse stadssamenlevingen daaraan deelnemen. Tegelijkertijd had het in Indie in de decennia rond 1900 een
specifiek ritueel karakter gekregen, waarin, bewust of niet, van een
essentieel geachte koloniale gedragsstandaard als zelfbeheersing
- even - afstand werd genomen. Juist door zo'n omkering, betogen
antropologen, kan des te krachtiger de boodschap worden overgebracht van de onaantastbaarheid van de maatschappelijke, in dit geval
koloniale, orde." Er werd een symbolische grens getrokken, waarbij
de inheemse bevolking werd uitgesloten en daarmee haar plaats werd
gewezen. 'Zij deden niet mee, zij bleven er buiten, zij keken maar stilletjes toe, nieuwsgierig en lichtelijk ironisch.' 15 Naar het gekke gedoe
van de blanda's ter ere van Sinjo Kolas keken de Indonesiers, Chinezen
en anderen, in de visie van de Nederlanders, 'kalm en bescheiden' en
met 'stalen gezichten'. 16 Dat was natuurlijk een reflectie van stereotypen, en leek tegelijk een bevestiging daarvan: het was alsof ze zich
schikten.
Maar totoks keken heel anders tegen dit merkwaardige feest aan,
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zoals blijkt uit de Indische pers: 'Het moet degene, die voor het eerst
in Indie het St. Nicolaasfeest meemaakt, opvallen, hoe verschillend de
wijze is, waarop hier en in Nederland het feest wordt gevierd. In
Nederland een gezellig, huiselijk feest, hier een lawaaiige herrieachtige feestdrukte buiten, op de straat', 'met vrienden, kennissen en
geheel onbekenden, als ware 't 'n kermispret'." 'Eigenaardig toch, dat
onze beteekenisvolle, typische hollandsche feesten, hier, onder de zon
der tropen, zoo heerlijk, zoo intens ontaarden. Zoo'n fuif lijkt op alles,
behalve op een St. Nicolaasfeest.' 1"Wie kan in zulk een schandaligen
pan vermaak vinden?' 19 Deze contrast-ervaring en deze weerzin wierpen totoks op zichzelf terug en droegen bij aan de omlijning van hun
identiteit. Tegelijkertijd zette men zich zo of tegen de deelnemers aan
deze typisch Indische sinterklaasviering: de Indo-Europese Nederlanders en de al langer in Indie wonende Nederlandse Nederlanders.'
Deze totok-sentimenten wonnen vanaf het midden van de jaren
1910 dermate aan kracht - de historicus Joop de Jong spreekt over de
'mokerslagen van het Europeaniseringsproces',' die in de jaren twintig en dertig werden versterkt door de naar binnen gerichte houding
van de Europese gemeenschap als gevolg van met name de komst van
steeds meer vrouwen uit Holland, de ongerustheid over het opkomend
Indonesisch nationalisme en door de economische crisistijd - dat het
wilde straatfeest op sinterklaas geleidelijk van het toneel verdwijnt en
plaatsmaakt voor een meer ordelijke gezelligheid in de restaurants en
cafés.
Al bleven de Indonesiers tijdens het straatfeest terzijde, ze waren, in
de duizendtallen, wel aanwezig. Geheel gescheiden bleven deze circuits niet. Een van de attracties van het sinterklaasfeest was dat er dan
(maar ook met Kerstmis; zie hierna) tombola's gehouden werden door
zowel Europese als inheemse, vooral Chinese, tokohouders. En daaraan werd door de verschillende bevolkingsgroepen ook graag en tegelijkertijd aan deelgenomen. Met name was dit het geval in Soerabaja
in het Chinese kamp, 'waar staart-, tulband- en hoofddoekdragers
eveneens in de tombola spelen; elkander tracteeren en jool schoppen
als gold het heden ook hun feest'." Over die gezamenlijke deelname,
en tegenover het lot op gelijke voet, aan de Sint-Nicolaaspret ontstond
geleidelijk onder de Nederlanders steeds meer irritatie, zich uitend in
klachten over oneerlijk spel van de Chinese kooplieden en over het
feit dat de 'Chineezen en Inlanders [...] de Europeanen meer en meer
[verdringen] op het feest van den grooten kindervriend en zeker [denken] dat het voor hen gearrangeerd is'." Dat was, zoals steeds, niet de
bedoeling. In 1898 werden al bepaalde dobbelkraampjes verboden
door de assistent-resident, 'die zoodoende het feest tot een feest voor
Europeanen stempelde, wat het behoort te zijn'. 24 Die houding zette
zich in de jaren 1910 door. Met als argument dat de te wonnen prijzen
ver onder de maat waren in prijs en kwaliteit, werden de tombola's in
16

1917 verboden. Ook zo werd dus, net als bij het carnavaleske straatfeest, maar dan op een andere manier, tot uitdrukking gebracht dat
sinterklaas ertoe diende om de Nederlandse gemeenschap te representeren, en wel exclusief.

Sinterklaasviering thuis
Wanneer totoks zich afzetten tegen het straatfeest, hadden zij als ideaal
tegenbeeld vooral de huiselijke viering van sinterklaas voor ogen.
Tussen beide typen bestond evenwel geen absolute tegenstelling: ze
kwamen ook in Indie tegelijkertijd voor." Op school werden kinderen
met het huiselijke feest vertrouwd gemaakt." Al vanaf de jaren 1830
staan er advertenties in de kranten voor sinterklaascadeaus, bedoeld
om thuis te geven, eventueel uit harden van Sinterklaas zelf. 27 Correspondente Martha vermeldde in de Kinder-Courant (1871/1872) dat
Chinese handelaren met hun waren zelfs langs de huizen gingen:
Ook zoudt ge 't verwonderlijk vinden hoe goed de Inlanders en
Chineezen alles van 't feest weten. Dagen vooruit komen de
Chineesche kooplui met allerlei speelgoed langs de huizen en
vragen: 'Belie barang Sinikolas, nonna?' (Wil de jufvrouw St.
N. goed koopen?) De baboe (meid) maakt de kleintjes bang en
zegt: 'kalo tida mannies, toewan Sinnikolas tra hassi apapa'.
Dat beteekent: 'als je niet zoet bent, geeft St.N. u niets'. Zou je
dat wel gedacht hebben?28
Al eind negentiende eeuw werd het in Semarang 'in zeker opzicht een
gelukkig verschijnsel' genoemd, 'dat het hoe langer hoe meer de
gewoonte wordt het feest van den goeden Sint in den huiselijken
kring te vieren'. 29 Toch was daarbij de wens de vader van de waarneming en moest men wat later erkennen dat 'het gros der menschen'
(Batavia) of '90% van het indische publiek er anders over denkt'
(Soerabaja). 3° 'Het strijden tegen de malle Indische gewoonte om het
feest buitenshuis te vieren is eigenlijk vechten tegen de bierkaai',
schreef De Locomotief nog in 1921. 'Degeen die echter huiselijkheid een
deugd vindt en die van oordeel is dat kinderen niet in restaurant en
societeit thuis hooren, doet het best zijn kinderen op dezen avond in
huis te houden en te trachten daar gezelligheid in intiemen kring te
brengen', en wel 'naar oud Hollandsche wijze', zoals de Java-Bode in
1929 nog eens expliciet schreef. 31 Dat streven heeft sindsdien een
steeds grotere invloed gehad op de praktijk van het sinterklaasfeest in
Indie. In 1935 werd het, nu waarschijnlijk terecht, als 'een feit' gepresenteerd, 'dat men te Batavia dit jaar Sint Nicolaas meer in den schoot
der familie heeft gevierd dan de laatste jaren het geval is geweest.
Slechts enkele publieke gelegenheden hier ter stede hadden werk
gemaakt van dezen feestavond'. 32 Het 'Hollandse' en daarmee de hui17

selijke viering werden gecultiveerd, van het 'Indische' werd afstand
genomen.33

Sinterklaas op de soos
Nog op een andere manier botste het ideaalbeeld dat totoks hadden
van sinterklaas met de Indische werkelijkheid. Sinterklaas zou, zoals
gezegd, een huiselijk feest moeten zijn, gezellig en rond de haard, terwijl het buiten sneeuwde en er of en toe pakjes bezorgd werden. Dit
Hollandse beeld was een vertekend beeld, want ook in Nederland
werd sinterklaas niet alleen thuis gevierd, maar net zo goed daarbuiten, in allerlei soorten verenigingen en op school. In Indie werd dat
contrast nog eens verhevigd door de dominante plaats van de societeit
in het gezelligheidsleven. Wat het carnavaleske straatfeest lange tijd
was voor de grote steden, was het sinterklaasfeest op de soos voor de
kleinere plaatsen en in de binnenlanden.34
Al in de jaren '70 van de negentiende eeuw worth beeldend
beschreven hoe Sinterklaas vanuit het donker op zijn schimmel de
soos langzaam en plechtig nadert, voorafgegaan door een muziekkorps
en begeleid door fakkeldragers. Later kwam hij ook wel in een rijtuig
of een mooie auto. Soms werd hij door de kinderen afgehaald van het
plaatselijke station; in enkele kustplaatsen kwam hij werkelijk aan op
een boot en ging het daarna in optocht naar de soos. Ook hier werd de
Indonesische bevolking niet bij de optocht betrokken, al ging het
feestelijk karakter van de stoet niet langs hen heen: 'Wat zijn onze
inlanders toch prettige luidjes bij zoo'n gelegenheid. Geen enkel
onvertogen woord, geen luidruchtige manifestaties, maar alleen een
stille vroolijkheid en een oprecht meeleven met de feestvierenden',
schreef De Preanger Bode bijvoorbeeld over de optocht in Bandoeng in
1901." Zo wilde men de verhoudingen graag zien. In de soos gekomen
hield Sinterklaas altijd een toespraak met vermanende woorden, voor
de kinderen en soms voor ook de volwassenen. Daarna kregen de kinderen hun cadeautjes, doorgaans door middel van een tombola, en jets
lekkers te drinken en te eten, werden er spelletjes gedaan of was er
een voorstelling te zien van een poppenkast of goochelaar. Tot slot
mochten de kinderen met elkaar dansen, 36 wat aan het eind van de
avond door de volwassenen, altijd met veel animo, werd overgenomen.
Uit de verslagen van de sinterklaasfeesten op de soos valt op te
maken dat ze door de deelnemers zeer gewaardeerd werden. Toch valt
er, eind negentiende en begin twintigste eeuw, jets te merken van de
moeite die sommigen, waarschijnlijk totoks, hadden met een al te
Indisch feest. Helemaal verwonderlijk was dat niet: 'Als de Indische
jeugd losbreekt bij feestjes, dan is ze bandeloos. Verleden jaar, op het
laatste Sinterklaasfeest in de soos' - het gaat hier om societeit 'Con18

cordia' in Bandoeng in 1906 - 'werd den Sint de tabbaard van het lijf
getrokken'. 37 En in Semarang werd Sinterklaas in de jaren 1890 eens
'van alle kanten in zeker lichaamsdeel met naalden en spelden geprikt
en zijn tabbaard door eenige jongens met vuurwerk in brand gestoken'. 38 Uit de vele berichten uit latere jaren dat de sinterklaasfeesten op
de soos ordelijk waren verlopen, valt op te maken dat ze dan strakker
georganiseerd worden en dat 'het Indische' steeds meer werd teruggedrongen, ten gunste van het 'Hollandse' - net als bij het straatfeest.
Daardoor konden Nederlanders zich ook steeds meer met dit soossinterklaasfeest identificeren. Bezwaren daartegen werden wel geuit,39
maar vonden weinig weerklank. In de beleving van velen concurreerde dit soosfeest niet echt met de viering thuis, maar vulde het deze eerder aan, vooral in kleinere plaatsen.
Of dat ook betekende dat er tegelijkertijd steeds minder (kinderen
van) Indo-Europese Nederlanders aan deze soosfeesten deelnamen, is
me nog niet duidelijk. 41 Dat zal mede hebben afgehangen van de grootte van een plaats. Feit is wel dat de oudere societeiten alleen al door
de bevolkingsgroei niet alle Nederlanders tijdens het sinterklaasfeest
konden herbergen. Daarnaast leidden sociaal-economische, en daarmee samenhangende etnische, spanningen binnen de Europese
gemeenschappen tot de oprichting van concurrerende societeiten, die
in eigen kring sinterklaasfeesten hielden. 42 Men zocht immers graag
'aansluiting' met mensen 'van een zelfde maatschappelijk niveau'.43
Deze ruimtelijke fragmentatie werd verder weerspiegeld in de toenemende viering van het sinterklaasfeest op de verschillende typen scholen - nog afgezien van de feesten in de weeshuizen en in de kazernes
voor soldatenkinderen. Dat kon, althans in de literatuur, ook spontaan
op initiatief van kinderen gebeuren, zoals van dat 'klein, bruin,
Indisch meisje'op een school in Buitenzorg:
't Kleine meisje schudde het hoofdje met de zwarte krulletjes
en zei zachtjes: 'Sinneklaas kom' nooit bij mij, geef nooit speelgoed. 'Ach! - ...' Willy schrikte en dacht lang na. Dat wist ze
niet, dat andere kinderen soms niets kregen met Sinterklaas.
[...] 'En mijn zusje zeg, hij wil niet in kamponghuizen komen,'
zei een arm kind, dat woonde in een huisje tussen de inlanders
in de kampong."
Door die financieel mede mogelijk te maken spanden 'menslievende'
personen zich in, vooral in de economisch moeilijke jaren dertig, om
ook de armere Nederlanders bij het sinterklaasfeest en dus symbolisch
bij de Nederlandse gemeenschap als geheel te betrekken. 45 Arme
Europeanen vormden immers 'a constant threat to the superior selfimage of Europeans'.46
De groepsvorming onder Indo-Europese Nederlanders kreeg onder
andere gestalte in de oprichting in 1919 van het Indo-Europees
19

Verbond. Juist omdat men zich zo nadrukkelijk mogelijk als
Nederlander wenste te profileren, nam in het jaarprogramma van de
lokale afdelingen ook het sinterklaasfeest een belangrijke plaats in.47
Toen Sinterklaas in het West-Javaanse Serang in 1928 eerst naar de
soos moest en daarna naar het feest van het Indo-Europees Verbond,
betreurde hij die verdeeldheid openlijk:
Ik had wel liever gezien, dat alle kinderen in de Soos waren.
Doch dit is nu eenmaal niet anders, ofschoon ik den wensch
uitspreek, dat mijn kleine vrienden volgend jaar op mijn jaaren naamdag alien bijeen zijn! Op dien dag hooren alle kinderen - althans in een kleine plaats - bij elkaar.48
Dat was immers een van de manieren waarop Nederlandse cultuur in
Indie duidelijk gearticuleerd en gerepresenteerd kon worden, ten
opzichte van de rest van de bevolking die van de sinterklaasviering
principieel was buitengesloten. 49 'De stralende gezichten van de kinderen, de blijde stemming der moeders [...] de plechtige Sint en de
grappige Zwarte Piet, vormden een echt nationaal geheel, dat je
Nederlandsch hart goed deed', werd bijvoorbeeld geschreven over het
feest in de soos te Cheribon in 1925. 5° Dat nam niet weg dat die verbeelde gemeenschap in de praktijk veelal ruimtelijk gescheiden totstandkwam.

Kerstmis in de publieke ruimte
Jets vergelijkbaars als het straatfeest met sinterklaas vond in Indie met
Kerstmis niet plaats. Wel waren het, net als vanaf het midden van de
negentiende eeuw in Nederland zelf," banketbakkers, bij wie men
ook wat kon gebruiken, die in de publieke ruimte gezelligheid boden
door in hun winkels een kerstboom te plaatsen. Een daaraan verbonden tombola gaf hen tevens de mogelijkheid om sinterklaasrestanten
alsnog of te zetten. Bij sommige banketbakkers mochten kinderen van
klanten de kerstboom gratis plunderen. Vanuit orthodox-protestantse
kring - in Indie niet echt een belangrijke stroming - verzette men zich
eind negentiende eeuw tegen dit 'wereldse' kerstvermaak: 'Wanneer
kasteleins [in Batavia] niet schromen Kerstboomen op te richten, ten
einde als middel te dienen, dat hun wijnvoorraad overga in de magen
en hoofden hunner bezoekers, dan is het [...] voor de kinderen Gods
meer dan tijd, om hun Kersfeest zonder zulk een boom te vieren."2
Toch werden deze sentimenten gaandeweg breder gedeeld; daarbij
speelde begin twintigste eeuw ook het streven van de overheid een rol
om gokpraktijken in te dammen. Tokohouders kregen steeds minder
een vergunning voor een tombola met Kerstmis. Maar ook de mensen
zelf maakten zich deze houding steeds meer eigen. Toen in
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Soekaboemi in 1915 in een vendukantoor een tombola werd gehouden, bleek 'de versierde kerstboom [...] niet in staat het publiek te lokken';" ook elders komt de kerstboom in deze context sindsdien vrijwel
niet meer voor. Deze verandering loopt enigszins parallel aan de veranderende houding tegenover het sinterklaascarnaval.

Kerstmis op de soos
Niet alleen met sinterklaas, maar ook met Kerstmis werd er op de soos
feest gevierd. Op eerste of tweede kerstdag was er op de grotere plaatsen 's ochtends vaak een muziekuitvoering en, decennialang, van de
jaren 1870 tot de jaren 1910, een, vaak gekostumeerd, kinderbal, dat
net als met sinterklaas op het eind van de avond overging in een bal
voor de volwassenen. De in de zaal opgestelde kerstboom - soms een
dennenboom, maar veel vaker een tjemara of een soort kunstkerstboom
- zorgde voor een kerstcadeautje voor de kinderen. Zo'n feest heette, in
1903 in Djokja, vanuit Indisch perspectief en gericht tot totoks die
daarover misschien hun twijfels hadden 'uitstekend in het kader van
deze dagen' te passen. Haast uitdagend schreef men wat later: 'Wel
aardig maar geen Kerstfeest? Wat had men dan gedacht? [...] Elk land
heeft nu eenmaal zijn eigen atmosfeer. In Indie viert men indische
festijnen.'54
Toch zou de kritiek op deze viering van Kerstmis buitenshuis, net
als bij het openbare sinterklaasfeest, in de jaren 1910 en 1920 alleen
maar toenemen. Toen de pas in Batavia wonende 'mevrouw Franke',
een personage in de roman Een Hollandsch gezin in Indie (1921) van G.C.
van der Horst-Van Doorn, hoorde dat in de societeit 'Concordia' een
kinderfeest met een kerstboom werd gehouden, was ze 'eerst teruggeschrikt', maar bedacht vervolgens: "s lands wijs, 's lands eer'. Maar terwijl kinderen lachend om de kerstboom dansten, werd ze
stiller en stiller. Ze gedacht een huiskamer waarin een kleine
boom. [...] De tranen kropten zich op in haar keel. Zij zeide niet
veel, maar heilig nam ze zich voor een volgend jaar zelf een
kerstboom te versieren. De goede en mooie dingen van
Holland wilde ze overnemen in Indie en dan pas zou ze geheel
hier kunnen aarden.55
Niet verwonderlijk werden bezwaren tegen deze soosfeesten met
Kerst ook religieus ingekleed." Toen de soos in Magelang in 1927 een
feest organiseerde tijdens de kerstnacht zelf, werd dat in de roomskatholieke krant De Koerier 'een ontwijding van het Kerstfeest, die
alleen door Satan zelf kan zijn ingegeven' genoemd.57
Ook deze soosfeesten verdwijnen sindsdien, minder om relgieuze
als meer om algemeen culturele redenen, geleidelijk of worden verplaatst naar enkele dagen voor Kerstmis, om ruimte te bieden voor de
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viering thuis. In 1929 benadrukte een predikant in Semarang dat men
door Kerstmis thuis te vieren zijn verwantschap toonde met de
'Westerse cultuur' en daarmee bovendien 'zijn geestelijke superioriteit'
bewees 'die alleen de rechtvaardiging mag zijn van ons verblijf in onze
kolonien'." Tegelijkertijd vormde een gedachte als deze de belangrijkste motivering, net als bij het sinterklaasfeest, om ook leden van de
Nederlandse gemeenschap die niet op de soos kwamen toch bij het
feest te betrekken, op allerlei andere afzonderlijke kerstfeesten, zoals
op de zondagsscholen en die voor kinderen van soldaten en armen in
het algemeen. De afdeling armenzorg van het Indo-Europees Verbond
deed, in ieder geval in Soerabaja, sinds midden jaren dertig hetzelfde
voor haar achterban. Alleen in heel kleine plaatsen kon het voorkomen 'dat Mohamedaansche priaji's, wier kinderen de Europeesche
lagere school bezoeken, [...] ook met hun kinderen naar den kerstboom [op de soos] komen kijken, waarbij zij even gemoedelijk meezingen: "Er ruischt langs de wolken"'.59

Kerstmis thuis
Beschrijvingen van de kerstviering thuis zijn soms te vinden in kinderboeken en -verhalen (naar mijn indruk veel vaker dan van het huiselijke sinterklaasfeest), en dan vooral van die bij min of meer gegoede Nederlandse gezinnen. Ook met Kerst kwamen kooplieden langs
de huizen:
"Mevrouw, wilt U een den kopen?" Ik kijk op van mijn boek.
Een Javaan staat voor me, een juk met twee manden over zijn
schouders. In iedere mand prijkt tot mijn grote verwondering
een sterke en frisgroene den. [...] "Waar komen ze vandaan?"
wil ik weten. "Uit Holland!" grijnst hij schaamteloos. Natuurlijk moet ik lachen.6°
Nadat de kerstboom door de ouders meestal heimelijk was opgetuigd,
werd hij vertoond aan de verraste kinderen. Onder de boom bevonden
zich de kerstgeschenken; die opgestuurd door familie in Holland lagen
er bij. Als de vader dan op de piano 'Stille Nacht' speelde, bracht dat
een 'golf van ontroering' teweeg.' Soms werden arme kinderen thuis
uitgenodigd. 62 Opmerkelijk is dat in deze micro-sociale setting ook het
Indonesische huispersoneel opgenomen kon worden in de kring rond
de boom.63 Impliciete boodschap van deze verhalen lijkt de bevestiging en erkenning van de 'trouw' van deze bedienden. 64 Uiteraard vierden Javanen en Chinezen die christen waren eveneens Kerstmis thuis
(en ook sinterklaas).65
Een ander hoogtepunt van de huiselijke kerstviering was het kerstdiner, dat niet verwonderlijk in de loop van de jaren twintig aan
belang en betekenis lijkt te winnen. Daar kon dan getoast worden 'op
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Holland en op alien, die daar van ons zijn en aan wie we op dit ogenblik denken' of tussen twee gerechten door het volgende gedicht door
een meisje voorgedragen worden:
Als je midden in de hitte,
zomaar op een Kerstfeest bent.
En je 't feest uit 't koude Holland,
alleen maar als een sprookje kent.
Als je inplaats van schaatsen rijden,
heerlijk rijst met sambal eet.
En je inplaats van met een bontjas,
in 't voile bent gekleed.
Als je inplaats van Kees en Nelis,
Ali, Sima, Hamed hoort.
En de ventilator stevig
door de dikke hitte boort.
Als je, ondanks al die dingen,
nog nooit zo vrolijk bent geweest.
Ja, dan moet je wel bekennen:
Heerlijk is toch zo een feest."

Conclusie
Het ging dus bij het sinterklaas- en Kerstfeest op Java, en vast in Indio
als geheel, om twee tendensen. 67 Enerzijds laten ze iets zien van de
groeiende spanningen en verdeeldheid binnen de Nederlandse
gemeenschap. 'Hollandse' ideeen wonnen het geleidelijk van in Indio
gegroeide manieren om deze feesten te vieren. Daar moet wel aan toegevoegd worden dat men in de jaren dertig zelfs in totok-kringen
besefte, dat het 'Indische' niet buiten de deur gehouden kon worden,
dat - hoe men het ook wendde of keerde - Indio geen Holland was en
dat men zich maar het beste, zoals in het gedicht, kon aanpassen aan
het land waarin men leefde.68 Sterker, dat men daaraan zelfs een zeker
zelfbewustzijn kon ontlenen. Dan kon men bijvoorbeeld schrijven 'dat
het op die Noordelijke conceptie van een wintersch Kerstfeest niet
aankomt', maar wel op 'de stemming waarin men het Kerstfeest viert.
Dan valt elk verschil tusschen Kerstmis in Holland en Kerstmis in
Indio weg'.69
Daarnaast en tegelijkertijd is er steeds de aan die toenemende verhuiselijking tegenovergestelde tendens geweest om zoveel mogelijk
leden van de Nederlandse gemeenschap, dus juist ook de armere, bij
deze feesten te betrekken, en dan in feesten in allerlei min of meer
publieke, zij het vaak van elkaar gescheiden, ruimtes. Dat correspondeerde met de wens van velen om aan deze feesten deel te nemen,
omdat men zich van die Nederlandse gemeenschap deel voelde uitma23

ken. Tegemoet komen aan dat gevoel, hoe gevarieerd en betwist ook,
dat was misschien wel de belangrijkste functie van sinterklaas en
Kerstmis in Indie.
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Noten
1 Ter Gouw 1871, p. 255.
2 Helsloot 1996, p. 262-295; G. Rooijakkers. 'Sinterklaas en de donkere
dagen voor Kerstmis. De commercialisering van decemberrituelen'. In: H.
de Jonge (red.). Ons soort mensen. Levensstijlen in Nederland. Nijmegen: SUN,
1997, p. 239-272.
3 Deze bijdrage is mede gebaseerd op Helsloot 1998, p. 613-637, en Helsloot
1999, p. 235-259. Over de viering van beide feesten in Indie en Nederland
in de negentiende en twintigste eeuw bereid ik een boek voor.
4 Java-Bode 7 december 1903.

5 Schrijvend over 'ons Sinterklaas-schandaal' werd vanuit Batavia bijvoorbeeld bericht:
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'Er wordt, uit louter vreugde, op mannen, vrouwen, kinderen losgeslagen met een woede, die het onbegrijpelijk doet schijnen dat 't slechts blijft
bij het uitslaan van enkele oogen en het bona en blauw rammen van vrouwen en kinderen, die niets anders misdeden dan dat zij óók feest vierden.
Het gaat met klappers, met varkensblazen aan een stok en andere instrumenten dat pret maken, maar de klappers zijn zoo stevig en zoo hard dat ze
als een stok aankomen en de blazen zijn zoo venijnig stijf dat het lijkt alsof
ze met hout in plaats van met lucht gevuld zijn. En de slagen worden met
zoo'n kracht toegebracht, onverschillig wie en wat het slachtoffer is, dat
men zich in ernst afvraagt, waar een volksfeest eindigt en waar een burgeroorlog begint!' (De Locomotief 9 december 1908).
6 Java-Bode 6 december 1906. 'Toch waren er - dit is een dissonant - wel
menschen, die zich over zoo'n kleinigheid opwonden' (ibidem). Vgl.
'Buiten stond iemand tegen een gezelschap hem geheel vreemde dames en
heeren te vertellen: "dat hij zoo in zijn schik was, dat dat nu eens een avond
was waarop je jezelf kon zijn en het stijve masker kon afleggen..."' (Het
Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie 6 december 1909).
7 Bataviaasch Nieuwsblad 6 december 1898.
8 Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie 6 december 1910. Vgl. 'De St.
Nicolaasdag is nu eenmaal populair te Soerabaja. Dan heeft er 's avonds in
restaurants en cafés vaak een verbroedering plaats tusschen menschen, die
elkander voordien het licht in de oogen niet gunden' (Nieuwe Soerabaja
Courant 7 december 1914).
9 Bataviaasch Nieuwsblad 6 december 1901.
10 Bataviaasch Nieuwsblad 3 december 1897.
11 Van Wermeskerken [1933], p. 107. Vgl. 'Er zijn er, die den naam en den
staat van Europeaan of Indo-Europeaan voeren en die het niet zijn.' (gecit.
in Meijer 2004, p. 34).
12 Een goede verklaring voor het ontstaan van het carnavaleske sinterklaasfeest op Java heb ik nog niet. Het is waarschijnlijk geleidelijk gegroeid in
de jaren 1870 en 1880, al valt een langere 'aanloop' niet uit te sluiten. Zie
de opmerking over het 'kermisachtig karakter' van het feest in Batavia
midden jaren 1830 in De Haan 1922, II, p. 228. In Nederland zelf was het
in de negentiende eeuw, en dan vooral op het platteland, rond sinterklaasavond gebruik dat jongens potsierlijk verkleed de kinderen en meisjes
bang maakten en enigszins gewelddadig optraden. Zie J. Helsloot. 'De
opkomst van Sinterklaas als nationaal feest in Nederland. Een schets op
grond van twee volkskundevragenlijsten (1943 en 1994) van het Meertens
Instituut'. In: A. During (ed.). Faszination Nikolaus. Kult, Brauch and Kommerz.
Essen: Klartext, 2001, p. 104-139 en voor het voortleven van dit ritueel op
Texel, R. van Ginkel. Groen-zwart. Texels in het hart. Beschouwingen over een
eilandcultuur. Amsterdam: Het Spinhuis, 1995, p. 55-78. In Indie kunnen
deze rituele elementen zijn versmolten met meer plaatselijke (misschien
nog beinvloed door Portugese?) of daar een eigen accent gekregen hebben.
Zie voor dit proces in het algemeen P. Burke. Varieties of cultural history.
Cambridge: Polity Press, 1997, p. 148-161 en voor soortgelijke decemberrituelen in het negentiende-eeuwse multiculturele Amerika: S.G. Davis.
Parades and power. Street theatre in nineteenth-century Philadelphia. Philadelphia:
Temple University Press, 1986, met name p. 103-109 en S. Nissenbaum. The
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battle for Christmas. New York: Random House, 1996, p. 90-107.
13 Bataviaasch Nieuwsblad 5 december 1894.
14 Bijvoorbeeld D. Handelman. Models and mirrors: towards an anthropology of
public events. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 52.
15 Bataviaasch Nieuwsblad 7 december 1908.
16 Bataviaasch Nieuwsblad 6 december 1902; Java-Bode 7 december 1908.
17 Java-Bode 6 december 1912 en 6 december 1910.
18 Java-Bode 7 december 1903.
19 De Locomotief 9 december 1908.
20 Vgl. Esther Captain. Achter het kawat was Nederland. Indische oorlogservaringen
en -herinneringen 1942-1995. Kampen: Kok, p. 29. Diss. UU.
21 De Jong 1998, p. 393; vgl. het proces van 'verwestersing of internationalisering' in Bosma en Raben 2003, p. 328 en 'het proces van Westernisatie of
totokisatie', in Gouda 2005, p. 3-12 (hier p. 9). Zie ook Meijer 2004, p. 2931.
22 De Locomotief 7 december 1887; 'De zonen van het hemelsche rijk en onze
bruine broeders plegen n.l. in de laatste jaren mee feest to vieren ter eere
van den grooten kindervriend; zij zijn vanavond ook "uit"' (SoerabayaCourant 5 december 1890).
23 De Locomotief 8 december 1900.
24 Soerabaya-Courant 7 december 1898.
25 'Wel laat men den goeden Sint hier [Batavia] lang niet zoo veel geven als
in 't lieve vaderland, maar 't feest brengt toch altijd drukte mee en de huisgenooten geven elkander wel cadeaux.' (Therese Hoven. Onder de palmen en
waringins. Amsterdam: Veen, [1893], p. 200).
26 Zie bijvoorbeeld: H.W. Praasterink en R. Thierbach. Stekjes. Leesboek voor de
laagste klasse der Indische scholen. II, 2. Semarang: Bisschop, 1878, p. 1, en
H.G.P. Obdeyn, Kinderpret. Versjes en liedjes voor kleine en groote Indische kinde-

ren. Batavia: Kolff, [1882], p. 30.
27 De Haan 1922, II, p. 228. Zo'n Sinterklaasbezoek ging soms wel eens mis.
Zie Etty Leal. 'De December-feestdagen in den Oost. Sinterklaas-accidenten'. In: De Hollandsche Revue 33 (1928), p. 1247-1248. Met dank aan Gerard
Termorshuizen.
28 Martha, 'Indische correspondentie' [brief gedateerd: Batavia 19 Febr. '72].
In: Kinder-Courant 1871/1872, p. 205(cit.)-206.
29 De Locomotief 7 december 1898. Ook in Batavia was het feest weliswaar 'hoe
langer hoe meer een gelegenheid voor volwassenen, die wel eens een
avondje vroolijk uit willen zijn', maar 'voor kinderen worth de pret steeds
meer binnen den familiekring gevierd' (Java-Bode 6 december 1899).
30 Java-Bode 5 december 1902; Nieuwe Soerabaja Courant 6 december 1910. Vgl.
'het percentage thuis-blijvers, dat in den familiekring het St. Nicolaasfeest
viert, is in onze stad [Batavia] z(56 gering, dat dit gevoeglijk over het hoofd
kan worden gezien' (Soerabaiasch-Handelsblad 8 december 1921).
31 De Locomotief 8 december 1921; Java-Bode 5 december 1929.
32 De Locomotief 6 december 1935.
33 Meijer 2004, p. 50.
34 Vgl. B. van Helsdingen-Schoevers. De Europeesche vrouw in Indie. Baarn:
Hollandia, 1914, p. 40.
35 De Preanger-Bode 7 december 1901.
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36 Op een gekostumeerd sinterklaas-kinderbal in de 'Harmonie' in Batavia,
Wilde een moeder haar kinderen 'eerst als Javaansche dessa-kinderen aankleeden, daar dit het gemakkelijkst was, doch [haar man] Albert was er
sterk tegen en zei, dat het een verlaging voor een Europeaan was om zich
als een inlander te vertoonen.' (Hoven [1893], p. 205).
37 Java-Bode 7 december 1907.
38 De Locomotief 9 december 1895. Zie voor de achtergrond van deze klachten:
Bosma en Raben 2003, p. 286.
39 'Neen moeders, niet de Soos moet den Sint Nicolaasavond voor uw kinderen maken tot een onvergetelijken. Gij moet dat. In uw huis moeten de
kinderen hun mooiste aandoeningen doorleven' (Gerda C. v.d. Horst-Van
Doom. Ons Damesblad. Bijvoegsel van de Java-Bode 1 december 1915).
40 'De Indische Soos wordt wel eens bestempeld met den naam van "huiselijke haard" en zeker niet ten onrechte. Bij verschillende gelegenheden,
doet ze als zoodanig dienst, en met succes' (De Oosthoekbode 6 december
1922), werd bijvoorbeeld geschreven naar aanleiding van een Sinterklaasfeest in Concordia in Malang. -Zie ook de 'onproblematische' beschrijving
van het sinterklaasfeest in de soos in J. van Scherpenzeel. Klein Jantje van
Grisee. Batavia: Kolff, 1924, p. 18-27 en N.K. Bieger. Flips Indische lotgevallen.
Alkmaar: Kluitman, [1930], p. 179-181.
41 Zie voor de verwijdering in het algemeen tussen totoks en Indo-Europese
Nederlanders: Meijer 2004, p. 28, 107, 109, 140, 145 en ook Bosma en
Raben 2003, p. 329.
42 Zoals in Buitenzorg, waar omstreeks 1908 naast societeit 'Buitenzorg' de
burgersocieteit 'Ons Genoegen' was opgericht. Het Soerabaiasch-Handelsblad

schreef op 8 december 1909:
'Daar niet de would-be deftigheid, de ijzige gezichten, bang om uit de
plooi te raken. En toch gaat alles netjes toe en zij, die meenen, dat je er,
omdat er veel Indischen lid zijn, grapjes kunt uithalen, komen van een
koude kermis thuis. Verleden jaar werden er twee Bataviaasche plebejers
uitgegooid, het was een genot, de blauw gedaste poenen, met hun hooge
boordjes, over het grint te zien rollen.'
43 Van de Wall 1933, Woord vooraf.
44 Blokzeyl-Leembruggen 1934, p. 5-6.
45 Sinterklaas hoorde 'meer eigenaardig' en 'allereerst"bij de kinderen thuis'
op bezoek te komen. Maar 'toch is het zoo langzamerhand gewoonte
geworden in deze landen dat Sinterklaas ook in de Soos komt, om daar zijn
gaven en geschenken met milde hand uit te reiken. En het is vooral met het
oog op de kinderen van de minder met geld en goed bedeelden, dat deze
regeling zoo'n beetje burgerrecht verwierf' (Kedirische Courant 6 december
1929).
46 Dirks (ed.) 1992, p. 21; vgl. Meijer 2004, p. 126.
47 Vgl. Meijer 2004, 27, p. 68-69.
48 De Banten-Bode 1 december 1928.
49 Toen een Nederlands kind, in een garnizoensstadje in de binnenlanden,
vroeg of Ira, de dochter van de baboe, Sinterklaas op de soos mocht zien,
kreeg hij als antwoord: '"Maar mijn beste jongen, [...] ik geloof niet dat het
gaan zal. Kijk het is een feest voor de Europeesche kinderen en niet voor
de Javaantjes."' Het mocht uiteindelijk toch, Ira kreeg zelfs een pop van
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Sinterklaas, maar gaf die uit dankbaarheid aan een Hollandse meisje.
Waarop een dame zei: '"Je hebt een lief, blank hartje, Ira; je bent beter dan
menig blank kind."' (Tante Joh. 'Hoe Ira het St. Nicolaasfeest vierde.
Oorspronkelijk schetsje uit Java's Oosthoek'. In: Het Weekblaadje voor de
Roomsche Jeugd 8 (1923) p. 777-781, cit. p. 780, 781). Bij wijze van uitzondering was voor zo'n 'blank"Javaantje' wel plaats in de symbolische
gemeenschap.
50 Het Noorden 7 december1925.
51 A.J. Dekker. 'De opkomst van kerstboom en kerstviering in Nederland (ca.
1835-1880)'. In: Volkskundig Bulletin 8 (1982), p. 129-179.
52 Geillustreerd Zendingblad voor het Huisgezin (1885) p. 19.
53 Bataviaasch Nieuwsblad 27 december 1915.
54 Mataram 26 december 1903, De Preanger-Bode 27 december 1907.
55 Van der Horst-Van Doorn, [1921], p. 99-100.
56 'Onder de kennissen was er geen enkele, die iets voelde voor de godsdienstige beteekenis van kerstmis. Voor hen gaf kerstmis aanleiding tot luidruchtig feestvieren in de soos [...].' (A.H. Loeff-Bokma. Met verlof naar
Holland (Een kerstvertelling). Maassluis: J. Waltman, 1918, p. 8-9). Soortgelijk
in Tine Bonnema. Over de grenzen. 's-Gravenhage: D.A. Daamen, [1920],
p. 119(cit.)-129: 'In hoofdzaak waren ze (elegant gekleede vrouwen en
meisjes [naar het Kerstfeest op de soos] gekomen om na het officieele
gedeelte van het dansen te genieten.'
57 De Koerier 23 december 1927.
58 De Locomotief 24 december 1929.
59 Swaan-Koopman. 1932, p. 78.
60 Van Heerde-van Schreven [1939], p. 156.
61 V.d. Mark [c. 1935], p. 224.
62 'Met de kerstdagen mochten Piet en ik [kinderen in het gezin van een zendeling in Indramajoe in de jaren twintig] ieder een vriendje of vriendinnetje uitnodigen, wiens ouders te arm waren om kerst te vieren. De kinderen
aten dan met ons mee, zongen met ons kerstliedjes onder de tjemara-boom,
en kregen als ze naar huis gingen een leesboekje van W.G. van der Hulst.'
(Els Hekkenberg. Rendez-vous onder de mangga-boom. Herinneringen van
Catharina Louisa de Jong-Coumou. Z.pl.: [in eigen beheer], 2004, p. 13.
Of: 'wel veertig bruine soldatenkindertjes' ten huize van de kapitein (M.
Wally-Roelofsma. 'Pierewiets heerlijkste Kerstfeest'. In: Kerstboek van zonneschijn 1936, p. 43-48, cit. p. 46). Of 'tien arme kindertjes', 'eigenlijk weeskinderen', uitgenodigd door kinderen. '"Dat is aardig," vond Moeder,
"maar wat zijn dat voor arme kinders. Zijn het europese kinders?" (C.H.
Sevenhuijsen-Verhoeff. Tussen sawahs en bergen, Amersfoort: Valkhoff,
[1936], p. 40-41)).
63 'Er zijn zelfs een paar Javaansche kindertjes. Het zoontje van den huisjongen en het dochtertje van den koetsier, die den Kerstboom aangapen' (M.C.
Kooy-Van Zeggelen. Feestavonden. Drie verhalen. Rotterdam: Masereeuw Er
Bouten, [1908], p. 39). Vgl. `de oude baboe' genoot 'van al die schitterende pracht' (Th.J.A. Hilgers. Als de gamelan speelt. Roman uit het Indische jeugdleven. Den Haag: Veenstra, [1936], p. 63). Simin, het zoontje van de chauffeur, sluipt op kerstavond het huis in: '"0, bagoes!, bagoes!" Kleine Simin
kijkt, kijkt met grote ogen. Hij vergeet alles om zich heen. Hij vergeet, dat
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hij niet in het huis mag. Hij vergeet, dat hij eigenlijk bang is voor toean en
njonja' (M. Wally-Roelofsma. 'Simin en de Kerstboom'. In: De Merel 9
(1935) nr. 12, p. 6-7 (cit.)).
64 Zoals in M. Wally-Roelofsma. 'Ibrahims Kerstfeest'. In: De Merel 12 (1938)
nr. 12, p. 2-3. Zie ook Elsbeth Locher-Scholten. 'So close and yet so far: the
ambivalence of Dutch colonial rhetoric on Javanese servants in Indonesia,
1900-1942'. In: Julia Clancy-Smith en Frances Gouda. Domesticating the
empire. Race, gender, and family life in French and Dutch colonialism. Charlottesville-Londen: University Press of Virginia, 1998, p. 131-153, 299-303.
65 F. Nijendorff. Achterom gekeken. Mijn jeugd in Nederlands-Indie 1929-1949. Den
Haag: [in eigen beheer], 2000, p. 79.
66 V.d. Mark [c. 1935], p. 222-223. Vgl. Melis Stoke. Ik kijk de kat uit de klapperboom. Viiftig Indische rijmkronieken bijeengelezen en ingeleid door Gerard Termorshuizen. Leiden: KITLV, 2005, p. 63-65.

67 Vgl. 'een kleine koloniale maatschappij waar enerzijds de noodzaak werd
gevoeld tot Europese saamhorigheid, terwijl anderzijds de sociale verschillen te groot waren om ze onder het kleed te vegen' (Bosma en Raben 2003,
p. 298).
68 Vgl. 'De laatkoloniale tijd beleefde zelfs een hoogtepunt in de patronen van
toenadering en vermenging' (Bosma en Raben 2003, p. 330).
69 De Locomotief 24 december 1925. Vgl. '"Toch hangt het meer van de mensen
of dan van het land... je kunt ook hier wel stemming scheppen..."'(D.L.
Daalder, 'Drie Kerstfeesten. II. Op Java'. In: Kerstboek. Haarlem: Gottmer,
[1943], p. 92-99 (cit. p. 97)). Ook het sinterklaasfeest op de soos kon vanuit die houding in een nieuw licht worden gezien:
'Hier in Indie, concentreert zich meer de St. Nicolaasemotie in de soos,
vooral in de kleine binnenplaatsen, en al is hier de opgetogenheid der kleinen een andere, zich meer doen kennend door stoeilust, vechten vechten
met vriendjes, en not the least het maken van een stepje [dansje], toch zit
in het idee hier dien avond te vieren, ook iets aardigs [betreft Toelangagoeng].' (De Indische Courant 7 december 1921).
En: 'Het is specifiek Indisch, het St. Nicolaasfeest niet alleen thuis, maar
ook in "het openbaar" te vieren. Een gewoonte, die aan het karakter van
het feest niets afdoet, de vreugde in niet geringe mate verhoogt en aldus
bijdraagt tot meerdere glorie voor den goeden Heilige.' (Bataviaasch Nieuwsblad 6 december 1935).
Zie ook Meijer 2004, p. 162.
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Wij zullen handhaven!
Oranjefeesten in Indie (1918-1940)
PIETER ECKHARDT

Nederlands-Indie werd geregeerd in naam van de Nederlandse vorst.
Het was niet voor niets dat de schrijver Multatuli zich in zijn beroemde roman Max Havelaar uit 1860 afvroeg of het de keizerlijke wil was
van koning Willem III, dat daarginds meer dan dertig miljoen onderdanen werden mishandeld en uitgezogen in zijn naam. 1 Hoewel de
tijdsomstandigheden veranderd waren, werd Indie ook ten tijde van
koningin Wilhelmina in naam van Oranje geregeerd. De hoogste
machthebber in de kolonie, de gouverneur-generaal, was haar officiele
vertegenwoordiger in de Nederlandse Archipel. Wonend in zijn paleis
in Buitenzorg en benoemd door de Koningin nam hij beslissingen in
haar naam. Bij officiele aangelegenheden waar hij aanwezig was, werd
het Wilhelmus gezongen en de nationale driekleur in top gehesen.
Niet alleen de gouverneur-generaal handelde in haar naam, iedereen
in het Indische politieke en militaire bestel deed dit. Op militaire uniformen werd de gekroonde letter W op de knopen afgebeeld en in
stadhuizen en rechtbanken hing haar portret.
Maar hoe sterk was de band tussen Indie en Oranje? Ondanks vele
pleidooien heeft geen van de Nederlandse vorsten ooit een bezoek
gebracht aan Indie. 2 Historicus Cees Fasseur schrijft in zijn biografie
van koningin Wilhelmina dat het momenten en monumenten waren
die de band verbeeldden die het Koninklijk Huis met NederlandsIndie had. 3 In het moederland was koningin Wilhelmina dan ook prominent aanwezig bij officiele plechtigheden die op Indie betrekking
hadden, zoals de opening van het Koloniaal Instituut voor de Tropen
in Amsterdam (1926) en de herbegrafenis van Generaal Van Heutz
(1927). In Nederland ontving zij geregeld vertegenwoordigers uit
Indie, van padvinders tot lokale vorsten uit de archipel. Hoewel deze
vorsten voornamelijk in Indie de Oranjefeesten vierden, kwamen zij
soms naar Nederland voor belangrijke gebeurtenissen van het
Koninklijk Huis. Bijvoorbeeld bij het huwelijk van prinses Juliana en
prins Bernhard (1937) en bij koninklijke jubileavieringen. Deze
bezoeken van 'de steunpilaren van het Nederlandse gezag' in Indie
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symboliseerden de rijkseenheid tussen de kolonie en het moederland
Nederland.4
In de Indische historiografie is niet veel aandacht besteed aan de
wijze waarop de Nederlandse monarchie in Indie werd ervaren.
Koninklijke geschenken uit Indonesia van Rita Wassing-Visser geeft een
overzicht van de geschenken die het Huis van Oranje in de periode
1600-1938 uit Indie heeft ontvangen. Zeer uiteenlopende objecten
worden hierin besproken, zoals koppensnellerzwaarden, aangeboden
door de sultan van Kutai (1928), en een gouden rammelaar die een
sultan cadeau gaf ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix
(1938). Met deze geschenken gaven de Indische zelfbestuurders uiting
aan de Indische loyaliteit en de waardering voor het Nederlandse
koningshuis. In zijn inleiding in Het dagelijks leven in Indie 1937-1947
memoreert de historicus Henk Schulte Nordholt de Oranjegezindheid
van deze vorsten en waarom ze Oranjefeesten vierden:
Het liefst erkennen de sultans en andere lokale vorsten in de
archipel alleen in Koningin Wilhelmina hun meerdere en zien
zij de resident en zijn bestuurders als lagere uitvoerders van
Hare Majesteits bevelen. Zo is het natuurlijk niet, maar zo kunnen zij een vernederende verhouding waarin hun keer op keer
wordt duidelijk gemaakt dat zij, als het er op aankomt, niets to
zeggen hebben, nog enigszins dragelijk houden.5
Historicus Pieter Drooglever heeft specifiek de relatie bestudeerd tussen Oranje en Indies In zijn artikel `De monarchie en Indie' bespreekt
hij onder andere de staatsrechtelijke relatie tussen de Nederlandse vorsten en het bestuur van de kolonie. Over Wilhelmina concludeerde hij
dat haar praktische invloed op het overzeese beleid niet groot moet
zijn geweest. Aan het einde van zijn artikel belicht Drooglever kort
hoe de Nederlandse monarchie in Indie zelf werd ervaren. De
koning(in) symboliseerde voor de 'gemiddelde Indischman' de eenheid van het rijk en de Nederlandse dominantie daarin. 6 De binding
aan de kroon werd, volgens Drooglever, door het gouvernement
bewust onder de inlandse bevolking bevorderd met onder andere
indrukwekkende staatsieportretten in openbare gebouwen. De Indonesische schrijver Pramoedya Ananta Toer vermeldt in zijn historische
roman Aarde der mensen dat de Javaanse jongen Minke inderdaad diep
onder de indruk is van het portret van de jonge, mysterieuze koningin
Wilhelmina: 'een meisje, knap, rijk, machtig, briljant, iemand die alles
bezit, een geliefde der goden'.7
Volgens Drooglever was koningin Wilhelmina in de moderne koloniale staat, het symbool voor het Nederlandse gezag. Het Nederlandse
bestuursapparaat breidde zich tijdens haar regeringsperiode verder uit
over de archipel, waardoor meer Indonesiers in aanraking kwamen
met het gouvernement: 'Een groeiende schare van inheemse ambtena32

ren en militairen werd ingewijd in de ideologie van het Nederlandse
koninkrijk, waarin liefde voor de vorst en vaderland een belangrijke
rol speelde'. 8 De feestvreugde onder de inlandse bevolking op
Koninginnedag diende zelfs als graadmeter voor hun loyaliteit aan het
koloniale bestuur, maar Drooglever waarschuwde: 'In welke mate dat
een betrouwbaar gegeven is valt nog te zien.'9
In dit artikel zal verder worden ingegaan op de wijze waarop de
Oranjefeesten in Indie werden gevierd en wat de symbolische betekenis ervan was. Ik beperk me tot het interbellum (1918-1940). In deze
periode krijgt het Nederlandse gezag te maken met het opkomend
Indonesisch nationalisme.

Oranjefeesten en de Indonesische bevolking
Koninginnedag, 31 augustus, werd in de hele archipel gevierd. De steden werden versierd met erepoorten, gekroonde letters W en op veel
gebouwen, van overheidsinstanties tot toko's, werd de Nederlandse
vlag uitgehangen.'° 'Nieuwjaarsdag en Koninginnedag waren de grote
sociale gebeurtenissen in onze rimboeplaats', schreef het hoofd van het
plaatselijke bestuur, L.G.M. Jaquet, in zijn memoires over het dorp
Moeko Moeko op Sumatra." Hij beschrijft hoe hij op Koninginnedag
de plaatselijke hoofden ontving en hoe hij werd toegesproken door de
oudste der hoofden 'die in bloemrijke bewoordingen zijn eerbied en
loyaliteit jegens Hare Majesteit de Koningin betuigde'.' 2 Na afloop van
de plechtigheid brachten de plaatselijke schoolkinderen, getooid met
rood-wit-blauwe vlaggetjes, een aubade. Daarbij werd luidkeels het
Wilhelmus dari Nassau gezongen. 'Na afloop kwamen alien bij ons in
huis, waar verversingen en versnaperingen werden verstrekt.' Dergelijke evenementen 'eisten voor de huisvrouw nogal wat organisatie en
voorbereiding', zo prees Jaquet de inzet van zijn vrouw."
Ook in de binnenlanden en desa's werden de Oranjefeesten op traditionele wijze gevierd. Met erepoorten gemaakt van bamboe of hout,
met paardenrennen en tijgershows werd, 'waar vooral de inheemsche
bevolking dan daartoe kan bijdragen', hulde gebracht aan de koningin:4 In feestelijke optochten liepen gewapende krijgers door de dorpen en steden. Zoals bij de feestelijkheden ter gelegenheid van het
meerderjarig worden van prinses Juliana. In Soemadang op Java werden in een feestelijke optocht met klewangs Jansen opgevoerd en
vormden de klewangs en dolken samen eerst de letter W van Wilhelmina en later het woord Juliana: 5 Voor de autoriteiten werd het
Oranjefeest afgesloten in de societeit of in een feestzaal van de regentswoning waar dan een wajangvoorstelling werd gehouden en gedanst.
Een artikel in de Indische Gids beschrijft hoe Europeanen, Indonesische
ambtenaren en Chinese hoofden daar de Oranjefeesten vierden:
33

34

'Meestal wijden de Europeanen zich aan kaartspelen of kijken toe bij
de wajang-voorstelling of het dansen der Inlandsche ambtenaren.'" De
feestavond werd afgesloten met een toast op de vorstin, uitgebracht
door de regent bij het portret van Wilhelmina.
De deelname van de Indonesische bevolking op Koninginnedag
- en andere Oranjefeesten - symboliseerde de rijkseenheid tussen
Indie en Nederland en de trouw van de Indonesiers jegens het koloniale gezag. Voor Oranjevieringen als het huwelijk van prinses Juliana
en de geboorte van prinses Beatrix werden in de grotere Indische
plaatsen Oranjecomites opgericht. Vertegenwoordigers van verschillende bevolkingsgroepen, zoals de kapitein der Arabieren en de
majoor der Chinezen, namen met andere bestuurders en mensen van
het bedrijfsleven zitting in zo'n comite." Deze vertegenwoordigers
organiseerden, samen met regenten en Indonesische ambtenaren, de
deelname van de verschillende bevolkingsgroepen aan de Oranjefeesten. In de steden werden Arabische en Chinese erepoorten
gebouwd, in de moskeeen en in Chinese tempels werd gebeden voor
'Sri Baginda Maharadja', of te wel koningin Wilhelmina. In gezamenlijke optochten liepen bevolkingsgroepen, waaronder ook dikwijls
Nederlanders, door de stad. Op het belangrijkste plein van een stad of
dorp werden traditionele volksdansen opgevoerd en demonstraties
van volksspelen gegeven. Een verslag uit Het Soerabaiasch Handelsblad
illustreert hoe het daar aan toe ging:
de Amboneezen voerden hun geliefden Alfoerendans prachtig
uit, onze Menadoneezen gaven een keurige partij sabel te zien,
terwij1 wij ook genoten van de lenigheid en vlugheid van onze
Soendanezen, die met hun nationale dansen voor het voetlicht
traden.18
Zo diende de Nederlandse monarchie ook als bindmiddel tussen de
diverse bevolkingsgroepen van Indie en het Nederlandse gezag,
althans zo zag het gouvernement en de gezagsgetrouwe pers het graag.
Indonesiers moesten zich identificeren met de Nederlandse koningin
en niet met een man als Soekarno.
Het gouvernement droeg er zorg voor dat de Indonesische kinderen
werden opgevoed met Oranjeliefde. In de klas van een Indonesische
school hing vaak een portret van koningin Wilhelmina en bij speciale
aangelegenheden van het Koninklijk Huis werden kleine portretjes
van de Koningin uitgedeeld. Indonesische schoolkinderen, weeskinderen en padvinders waren dan ook prominent aanwezig op Oranjefeesten. Zij liepen samen met Nederlandse en Chinese schoolkinderen,
getooid met oranjestrikken en oranjesjerpen, in defiles voor de plaatselijke machthebbers of liepen in feestelijke lampionoptochten door
de stad. Vaak droegen zij borden mee met daarop Indische en Hollandse plaatsnamen en portretten van de Koningin. Zij hielden auba35

des bij de plaatselijke autoriteiten waar liederen als het Wilhelmus,
'Waar de blanke top der duinen', Wiens Neerlands bloed' maar ook
liederen in het Maleis ten gehore werden gebracht. De kinderkoren
waren vaak gescheiden in Indonesische en Nederlandse koren. Ter
gelegenheid van het meerderjarig worden van prinses Juliana zongen
bijvoorbeeld, nadat de gouverneur zijn toespraak had gehouden,
zeventienhonderd Indonesische leerlingen uit Bandoeng: 'Wij
Inlandsche leerlingen van Bandoeng, betuigen onze hulde, aan Hare
Hoogheid Prinses Juliana in Nederland."9

Nationalisten
Voor veel Indonesische nationalisten was de viering van de
Oranjefeesten door Indonesiers een doom in het oog. Voor hen was het
begrip 'Koningin van Nederland' niet zozeer de persoon van Wilhelmina, maar eerder het brandpunt van macht en overheersing. Hoewel
de nationalistische pers onder strenge censuur stond, was een
Oranjefeest toch aanleiding voor deze pers om soms, hoewel in verbloemde vorm, kritiek to uiten op het koloniale gezag. Volgens hen
moest de Koningin ervoor zorgen dat politieke ballingen werden vrijgelaten, dat er gelijke rechten kwamen voor alle rassen en dat koningin Wilhelmina Indie onafhankelijkheid zou verlenen. Deze pers
bekritiseerde eveneens het verplichte karakter van het meevieren van
de feesten door Indonesiers.
Ongeregeldheden deden zich tijdens de Oranjefeesten niet voor,
behalve in de binnenlanden, waar wel eens werd gevlagd met de toekomstige Indonesische rood-wit vlag. 2° Een keer ontploften tijdens de
jubileumfeesten van 1923 in de stadstuin van Semarang twee bommen
en werden in Solo diezelfde dag verschillende feestpaviljoens door
nationalisten in brand gestoken. De 'Pesta Djoebilem' (jubileumfeesten) werden door hen 'Pesta Djoembleng' (Wc-feesten) genoemd.21
De Oranjefestiviteiten werden in de Indische pers uitgebreid
besproken. De deelname van de Indonesische bevolking zou aantonen
dat het Indonesisch nationalistisch gedachtegoed bij hen geen grond
vond. 'De spontaniteit waarmede de geheele bevolking aan de feesten
heeft deelgenomen, was wel het beste bewijs dat Moskou [communistische nationalisten, P.E.] hier geen schijntje kans heeft', schreef het
Bataviaasch Nieuwsblad in 1927 naar aanleiding van de Koninginnedag.22 Ook in memoires van bestuursambtenaren wordt vermeld hoe
erkentelijk de inlandse bevolking was jegens het Nederlandse
koningshuis. Zo herinnerde de oud-gouverneur van Soerakarta M.B.
van der Jagt zich:
De Inlandse soldaat voelt zich 'anakradja'. Ze voelden zich kinderen der Koningin, onze en hunne Koningin. Ze huldigen
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Haar, al deze donkerkleurige soldaten, deze eenvoudige
beroepssoldaten, waaronder ook Alfoerse en Papoeatypen met
zwarte kroeskoppen en brede neusvleugels, die kort geleden
nog ronddoolden als halve en hele wilden in de rimboe der
verre Molukse eilanden.23
Midden jaren dertig lijkt de eerbied voor het Huis van Oranje onder
veel Indonesiers groot. Verschillende bronnen tonen dit aan.
Bijvoorbeeld de inzamellijsten voor een Indisch huwelijksgeschenk
aan Juliana waarop namen staan van veel boeren die hiervoor, zo melden verslagen, vrijwillig geld afstonden. Ook kritische Indonesische
en Nederlandse bladen merkten op dat de waardering voor Oranje
groot was ten tijde van de huwelijksfeesten. In de kleinste dorpjes kon
men in de huizen het portret van het prinselijke paar aantreffen. Zelfs
voormalig politieke bannelingen vierden de huwelijksfeesten vrijwillig mee. Zo beschrijft Soetan Sjahrir in zijn Indonesische overpeinzingen
een Indonesische vrouw, een voormalige gevangene uit het gevangenenkamp Boven-Digoel, die samen met haar man vrijwillig de huwelijksfeesten had meegevierd. Sjahrir kon niet boos worden op haar; ze
was immers 'een geestelijk kapotgeslagen mens'.24
Hoewel het er inderdaad op lijkt dat de populariteit van Oranje in
deze jaren toenam onder de Indonesische bevolking, blijft het moeilijk
na to gaan in hoeverre die echt was gemeend. Midden jaren dertig was
de nationalistische beweging immers grotendeels onderdrukt en stond
de pers onder strenge censuur. De Indonesier Raden S. Nimpoeno

schrijft in deze jaren een artikel over de betekenis van het begrip
'Koningin der Nederlanden' voor de inlandse bevolking. Hieruit kan
worden opgemaakt dat veel Indonesiers eerbied voor Oranje hadden,
maar dat die niet heel groot was omdat zij het 'overdreven rasbewustzijn van vele blanken' in verband brachten met het begrip Koningin
der Nederlanden,' en vervolgt:
omdat het gedrag van de bestuursambtenaren, de zendingsarbeiders, de industrieelen in Indie door de bevolking in
direct verband gezien wordt met het gezag, met den naam dus
van H.M. de Koningin, is het zoo noodig, dat deze personen
zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. [...] Dan zal
als gevolg daarvan voor de inheemschen het begrip `Koningin
der Nederlanden' nog aangenamer en eerbiedwekkender
inhoud krijgen, dan het nu reeds voor hen heeft.26

Juist

Huwelijksfeesten
Het huwelijk van Juliana en Bernhard werd in alle uithoeken van
Indie gevierd. De festiviteiten duurden ruim een week. Bestuurs37

ambtenaar J. van Baal beschrijft in zijn memoires de huwelijksfeesten
op Nieuw-Guinea, die hij samen met missiemedewerkers voor de
Papoea's had georganiseerd. Deze feesten verschilden zeer met de
Oranjefeesten in de gebieden van Nieuw-Guinea waar de zending
werkzaam was. Daar:
placht zulk een feestviering te beginnen met een wedstrijd tussen de dorpen in de omgeving van de hoofdplaats, welk daarvan met zijn fluitorkest het eerst voor de deur van de hoogste
gezagshebber zou staan om daar het Wilhelmus te blazen [...].
Ik heb daar in later jaren te Hollandia paal en perk aan moeten
stellen, nadat ik op een keer al om even over half vijf in de ochtend uit bed was geblazen."
Voor de huwelijksfeesten waren er van heinde en verre Papoea's naar
Merauke gekomen om de feesten mee te vieren, 'de mannen fier bewapend met pijl en boog, de vrouwen beladen met een vracht aan etenswaren, vaak met daarboven op een kleuter'." De Papoea's waren altijd
'bereid vierdagen van het Koninklijk Huis op indrukwekkende wijze
luister bij te zetten', aldus Van Baal." Ze hielden ter gelegenheid van
het koninklijk huwelijk onder andere wedstrijden met prauwen: 'Elke
prauw had acht of negen roeiers aan boord, allen in vol ornaat, een
pracht van paradijsvogelveren op het hoofd."° De kinderen voerden op
het feestterrein traditionele dansen op en zongen voor hem het
Wilhelmus.
Indonesische vorsten die niet naar Nederland waren gekomen om
het koninklijk huwelijk bij te wonen, organiseerden hun 'eigen'
huwelijksfeest in Indie. In brieven die de Nederlandse Oet Schulte
Nordholt naar Nederland stuurde, lezen we hoe dit Oranjehuwelijk
aan het inlandse hof werd gevierd. Ze schrijft dat zij en haar echtgenoot bij de vorst in Soembawa waren uitgenodigd om er het koninklijk huwelijk te vieren. Ze luisterden naar de radio-uitzending van het
huwelijk. "k Vond 't heerlijk', schreef Oet, maar ze konden niet alles
verstaan omdat de helft van de uitzending niet doorkwam, slechts het
'Ja' van Bernard en de prinses konden ze tamelijk goed verstaan."
Voor de gasten werd tijdens het bridgen een feestmaaltijd opgediend,
die sterk deed denken aan de Hollandse keuken:
soep, waar niets aan was, met stukjes vlees erin die wel bedorven schenen. Vervolgens geroosterd brood met zalm, dat
smaakte wel. Daarna aardappelpuree en taai vlees ('k geloof
dat 't van een karbouw was) doperwten die niet gaar waren en
worteltjes.
De koloniale verhoudingen tussen Nederlanders en Indonesiers bleven gehandhaafd tijdens de Oranjefeesten. Dat blijkt ook uit de brief
van Oet Schulte Nordholt. Ze schrijft hoe tijdens de speciale kerk39
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dienst ter gelegenheid van de trouwdag op de eerste rij stoelen voor de
Europeanen waren gereserveerd. Een dag later was het bij de kinderspelen niet anders. Inlandse en Chinese kinderen waren met vlaggetjes in optocht naar het speelterrein gekomen voor spelletjes als zaklopen, lopen met hindernissen, mastklimmen en eieren lopen. "t Is zo
lollig, dat er altijd gereserveerde stoelen staan voor "Europese mensen" [onder de toeschouwers, P.E.]', merkte Oet Schulte Nordholt op."

Nederlanders en Oranje
Voor de Nederlanders symboliseerde Oranje vooral de band met thuis.
Tijdens de Oranjefeesten kwam deze band met bloemencorso's, klompendansen, bloemenhuldes, zeilwedstrijden en optochten tot uiting.
Het hoogtepunt voor de Nederlandse gemeenschap, en ook voor veel
Indo-Europeanen, was het Oranjebal of gemaskerd bal in de besloten
societeit waar tot in de late uurtjes feest werd gevierd. Dat een dergelijke avond uit de hand kon lopen blijkt uit een verslag van een
Koninginnedagviering van planters in de societeit van Medan (1920):
Des morgens om zeven uur, toen de laatste 'Heeren' verdwenen, geleek de sooshal een vischpasar. Bij het buffet een laag
modder, overal scherven van gebroken flesschen en glazen,
platgetrapt eten, waarmede eerst gevechten waren geleverd
enz. enz.; het was in een woord b-a-r.33
Het was echter niet zo dat de Nederlandse gemeenschap alleen op
Koninginnedag haar loyaliteit aan Oranje toonde. Het Huis van Oranje
symboliseerde voor haar, zoals Drooglever reeds opmerkte, ook het
behoud van de eigen positie en het Nederlandse gezag in Indie. Deze
symboolfunctie versterkte zich op die momenten waarop het koloniale gezag door het optreden van de nationalisten in gevaar dreigde to
komen. Dat blijkt ook uit de huldeblijken aan koningin Wilhelmina,
zoals kort na de Eerste Wereldoorlog toen er tal van nationalistische
incidenten plaatsvonden en na de muiterij op het marineschip 'de
Zeven Provincien' (1933). Op die momenten toonden de Nederlanders
hun trouw aan Oranje. 34 Indie, 'die schone panel aan Uw kroon', mocht
niet verloren gaan, schreef de Nederlandse vrouw C. van der Ster aan
koningin Wilhelmina."
Ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin vond er, in aanwezigheid van de gouverneur-generaal, een militaire parade plaats op
het Koningsplein in Batavia. Hier werd de kracht van het Nederlandse
gezag getoond. 36 Maar ook in toespraken gericht aan de jarige vorstin
benadrukten Indonesische en Nederlandse bestuurders hoe sterk dit
gezag was en haalden ze uit naar de nationalisten die als een kleine
minderheid volgens hun de Indonesische bevolking misleidden. Op
Koninginnedag klonk in menig toespraak de wapenspreuk van
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Willem van Oranje, 'Je maintiendrai'. Wat betekent: zal handhaven', en geinterpreteerd moet worden als: 'Wij zullen handhaven: wij
het Nederlandse gezag in Indie.' Op die momenten diende het mysterieuze fysiek afwezige Huis van Oranje hiervoor als een symbool.

re,

Chinese poort in Tebing Tinggi.

Pieter Eckhardt studeerde geschiedenis aan de UvA. Momenteel is hij werkzaam als redacteur bij de NOS en is hij als secretaris verbonden aan de
Vereniging, Geschiedenis, Beeld en Geluid.
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Noten

1 Multatuli 1986, p. 248.
2 In 1919 pleitte het comite 'Koningin naar Indie' voor een koninklijk
bezoek aan de kolonie. Dit comite, waarin ook mensen uit het bedrijfsleven zaten, was opgericht nadat de gouverneur-generaal in een toespraak
de wens had uitgesproken voor een bezoek van de Koningin aan Indie. In
de Indische pers werd druk gediscussieerd of dit wel mogelijk was. De
vorstin kon haar aureool verliezen wanneer de Indonesische bevolking
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haar zou zien als gewoon mens van vlees en bloed. Tevens was het nog erg
onrustig in Indie, er waren tal van kleine nationalistische incidenten. Het
comite maakte reclame voor het koninklijk bezoek, onder andere in bioscopen, om de bevolking warm te krijgen voor de komst van de Koningin.
De Nederlands pers echter meldde dat, wanneer het portret van Wilhelmina op het filmdoek verscheen, het Indonesische publiek afkeurend
reageerde. Volgens de ene schrijver een reden waarom het bezoek niet kon
doorgaan. Anderen meenden daarentegen dat een koninklijk bezoek rust
kon brengen in Indie. De inlandse bevolking zou juist erg gevoelig zijn
voor pracht en praal. De Koningin moest dan wel Oosters gekleed gaan.
3 Fasseur 2001, p. 225.
4 Fasseur 2001, p. 224.
5 Inleiding in Schulte Nordholt-Zielhuis 1999, p. 16-17.
6 Drooglever 1998, p. 235.
7 Toer 1994, p. 14.
8 Drooglever 1998, p. 235. Zo kregen Indonesische vorsten, ambtenaren en
militairen dikwijls een koninklijke onderscheiding.
9 Drooglever 1998, p. 236.
10 Zelfs een leprozenhospitaal vlak buiten Soerabaja werd versierd. Het 'was
interessant, om te zien, hoe aardig ze met hun stomphandjes - waarvan
sommige bijna geheel vingerloos - het gebouw voor dien grooten dag
wisten te versieren', meldde Het Soerabaiasch Handelsblad op 4 september
1919 over de Oranjevieringen.
11 Jaquet 1972, p. 42.
12 Jaquet 1972, p. 42.
13 Jaquet 1972, p. 43.
14 Heijting 1938, p. 850.
15 De Preangerbode 1 mei 1927.
16 Heijting 1938, p. 851.
17 Ze waren echter geen voorzitter van een Oranjecomite, dat was bijna altijd
een Nederlander.
18 Het Soerabaiasch Handelsblad 4 september 1919. Ook werden de programmaboekjes van de Oranjefeestelijkheden in diverse talen uitgegeven: in het
Nederlands, Maleis, Soendanees en Javaans. Aldus werden de verschillende bevolkingsgroepen bij de feestelijkheden betrokken.
19 De Preangerbode 1 mei 1927.
20 Het blad Darmo Kondo maakt hiervan melding bij de viering van het
koninklijk jubileum van koningin Wilhelmina in 1930. In de vorstenlanden zou hiermee zijn gevlagd. Het blad vond het verder niet erg dat
Indonesische kinderen de jubileumvieringen meevierden 'Brengt het vieren van den Koninklijken verjaardag bij oppervlakkig nadenken het besef
bij, dat Indonesia en de Indonesiers door een ander ras worden geregeerd;
bij dieper nadenken spoort het de Indonesiers aan tot meerdere activiteit
bij het nastreven van de onafliankelijkheid' (Overzicht van de Indische en
Maleisch-Chineesche pers 1930, p. 416).
21 Van Miert 1995, p. 240.
22 Het Bataviaasch Nieuwsblad 3 mei 1927.
23 Van der Jagt 1955, p. 70.
24 Sjahrir 1987, p. 140.
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25 Nimpoeno 1938, p. 885.
26 Nimpoeno 1938, p. 886.
27 Van Baal 1985, p. 164.
28 Van Baal 1985, p. 163-164.
29 Van Baal 1985, p. 164.
30 Van Baal 1985, p. 171.
31 Schulte Nordholt-Zielhuis 1999, p. 32.
32 Schulte Nordholt-Zielhuis 1999, p. 33.
33 Het Vrije Woord 25 september 1920.
34 In 1933 was het marineschip 'de Zeven Provincien' door de bemanning
gekaapt. Deze muiterij zou to maken hebben met de nationalistische beweging. Deze gebeurtenissen veroorzaakten veel angst onder de Nederlandse
gemeenschap.
35 In deze brief toonde ze aan Wilhelmina haar bezorgdheid over de nationalistische beweging in Indie (Nationaal Archief Den Haag, Ministerie van
Kolonien: Openbaar Verbaal 1900-1963, 2.10.36.04, inv.nr. 2065, brief van
C. van der Ster aan koningin Wilhelmina, 24-08-1919).
36 Met Koninginnedag hield de gouverneur-generaal in zijn paleis 'Het
Openbaar Gehoor', waar hij in aanwezigheid van diverse Indische vertegenwoordigers zijn toespraak voor de jarige vorstin uitsprak.
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Tijgerstekerijen en tijger-buffelgevechten op Java, 1620-1906
PETER BO OMGAARD

Dierengevechten, we moeten er nets van hebben. Dieren tegen dieren
of mensen tegen dieren, we vinden het wreed en we beschouwen
mensen die dat niet vinden als onbeschaafd. In veel Europese landen
- maar zeker niet in alle - zijn gevechten met en tussen dieren bij wet
verboden.
Dat is hier wel eens anders geweest en in veel landen is dat nog
steeds anders. Ik zal twee voorbeelden bespreken van dierengevechten die vroeger op Java gehouden werden, namelijk tijgerstekerijen en
tijger-buffelgevechten. Laat ik beginnen met een beschrijving van elk
van deze verschijnselen. Gedurende de negentiende eeuw was het
lange tijd aan de Javaanse hoven van Yogya en Solo de gewoonte om
een tijger-buffelgevecht to houden gevolgd door een tijgerstekerij, en
die volgorde zal ik ook aanhouden.
De beschrijving van het tijger-buffelgevecht ontleen ik aan Tafereelen
en merkwaardigheden uit Oost-Indie (1836) van de publicist Johannes
Olivier Jz.
Onder de openbare vermakelijkheden waar aan de Javanen het
meest gehecht zijn behooren vooral de gevechten tusschen den
buffel en den tijger. De buffel is een goedaardig en zelfs
getrouw dier voor zijnen meester en diens huisgenooten; zijn
moed en zijne kracht gaan die van alle andere viervoetige dieren, den leeuw en den olifant welligt uitgezonderd, verre to
boven, en wanneer hij zich tegenover zijnen natuurlijken vijand, den verraderlijken tijger bevindt, verandert zijn goedig
voorkomen eensklaps in de hevigste woede. Hij overwint
gewoonlijk den grootsten dezer dieren, den zoogenaamden
Bengaalschen Koninklijken tijger.
Men rigt in een ruim plein eene groote ronde kooi van dik
bamboes op, van omtrent tien voet middellijn, en vijftien voeten hoogte. De bamboezen staken zijn stevig in den grond

geplant, en van boven niet overdekt. Men laat eerst den buffel
en vervolgens den tijger binnen. Hunne eerste ontmoeting in
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dit enge strijdperk is verschrikkelijk. De buffel is doorgaans de
aanvaller en dringt zijne tegenpartij met geweld naar de staken, om hem daartegen te verpletteren. De tijger die de vreesselijke kracht van zijnen vijand schijnt te kennen, zoekt hem te
ontwijken. Men ziet hier de overeenkomst van den aard des tijgers met dien der kat; want de eerstgenoemde sluipt in het
rond, tot dat hij een gunstig oogenblik waarnemen kan, om
behendig op den nek of kop des buffels te springen. Er ontstaat
alsdan een oogenblik van rust bij de strijders, tot dat de buffel,
met den kop den tijger tegen de palissaden klemmende, dezen
weder noodzaakt met een pijnlijk gebrul hem los te laten. In de
meeste gevallen blijft de buffel overwinnaar; hetzij dat hij zijnen vijand met zijne horens, die omtrent twee voeten lang zijn,
doorboort of de buik open scheurt; hetzij dat het hem gelukt,
den tijger tegen de bamboes staken te verpletteren. Het gebeurt
menigmaal dat de tijger na den eersten aanval het gevecht niet
wil voortzetten; alsdan wordt hij met puntige stokken, of met
brandend stroo, of wel met kokend water aangehitst, tot dat hij
van woede buiten zich zelven is, en vol razernij den buffel op
nieuw te lijf springt. Deze laatste wordt insgelijks somwijlen
aangepord door middel van eene stekelige plant, met welke
men hem op de huid slaat. Daar de buffels bij alle vOOrkomende gelegenheden in het water gaan liggen is hunne huid zoo
teeder, dat deze operatie hen weldra dolzinnig maakt. Somtijds
giet men hem ook een afkooksel van spaansche peper op het
lijf, om hem in woede te brengen.'
De beschrijving van Olivier vertoont opvallend veel overeenkomst
met die van de Engelsman Thomas Stamford Raffles uit diens History of
Java, dat in 1817 gepubliceerd werd. Wij zouden dat nu plagiaat noe-

men, maar in de tijd waar we het nu over hebben, was dat niet ongewoon en het werd ook niet als lets verwerpelijks ervaren.
Voor een beschrijving van het tijgersteken, ook wel tijgerrampok
genoemd, heb ik uit een andere bron geput, namelijk een artikel van
de predikant en politicus W.R. van Hoevell, in 1840 afgedrukt in het
Tijdschrift voor Neerland's Indie. Hij zag het tijgersteken, zoals zo vaak in
die tijd, meteen na een tijger-buffelgevecht, en wel in Solo:
Na afloop van het gevecht tusschen dieren en dieren, wachtte
ons [...] een strijd tusschen dieren en menschen, waarbij deze
laatste echter niets te vreezen hebben en altoos overwinnaars
zijn. De Soesoehoenan verliet zijne zitplaats, en wij vergezelden

hem naar een soort van theater of balcon, van waar wij het uitzigt hadden over de geheele aloen - aloen. In een vierkant van
ongeveer Brie honderd voet aan elke zijde, stonden de Radin
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Adipatti, de Tommegongs, en andere Inlanders, met lange pieken
gewapend, in drie dubbelde rijen achter elkanderen, van
welke de voorste rij, volgens de wijze der oosterlingen op de
grond zat. In het midden van dit vierkant stonden vier groote
hokken, met gedroogde allang-allang, en andere brandbare stof
bedekt. Op een wenk van den Soesoehoenan begeven zich twee
Javanen al tandakkende, naar een dier hokken en maken hun
soembah [bedoeld wordt sembah] voor den Vorst. Dan klimt de
een op het hok, waarin de tijger zit, trekt de schuif twee malen
open, en laat die twee malen weer vallen, opent die voor de
derde maal, werpt haar weg op de grond, gaat langzaam van
het hok weder af, en zet zich op zijde van de geopende tijgerkooi weder neer. Middelerwijl heeft zijn makker de allangallang in brand gestoken, en plaatst zich eveneens naast het
hok. Nadat beiden weder hun soembah gemaakt hebben, staan
zij op, en verwijderen zich langzamerhand, al tandakkende, even
zoo als ze gekomen waren, maar niet voor dat de Vorst hun
daartoe door een' wenk vrijheid heeft gegeven.
Ondertusschen blijft de tijger in zijn hok, totdat de vlammen
hem daaruit drijven. Dan ziet hij eerst verbaasd in het rond:
maar als hij zich los van banden en gevangenis gevoelt, drijft
de zucht naar vrijheid hem tot woede en razernij. Woest slaat
hij zijnen staart: zijne schitterende oogen schieten vlammen:
zijn huilend gebrul verdooft het geraas van de gamlang. Zoo
loopt hij den kring van speren en pieken, welke hem insluit,
soms tot twee of driemaal toe rond, neemt eindelijk zijn kans
waar, en vliegt op die wapenen in. Meestal is dit zijn laatste
aanval, wordt hij door de pieken opgevangen, en is hij door
ontelbare wonden weldra een lijk. Maar de eerste der vier tijgers, welken wij op die wijze zagen afmaken, deed een' gelukkigen sprong, vloog over de wapenen die hem tegen werden
gehouden heen, en vluchtte in het binnenste van den kedaton
[lees kraton]. [...] Kort daarop vernamen wij echter de aangename tijding dat de tijger tusschen twee muren was gevonden en
afgemaakt, zonder eenige andere ongelukken, dan het verwonden van een' Javaan, die het vluchtende dier had in den weg
gestaan, en wien in 't voorbijgaan door zijne klauwen een
houw was toegebragt.2
Het zal duidelijk zijn dat we dit soort 'feestelijkheden' of rituelen in
Nederland nooit gekend hebben. Tijgers en luipaarden, die ook wel
eens bij de tijgerstekerijen gebruikt werden (maar niet bij de gevechten met buffels) kwamen in Nederland niet voor, en waterbuffels of
karbouwen evenmin. Het dichtst in de buurt kwamen wellicht de
berenbijterijen en bullenbijterijen - gevechten tussen honden ener47

Tijgerstekerij, vermoedelijk op de hoofdplaats van een Residentie van Java, in
de jaren 1850 of 1860. Collectie KITLV.
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zijds en stieren en beren anderzijds, waarbij beer overigens doorgaans
mannetjesvarken betekent. In Amsterdam werden dit soort activiteiten
al in 1689 verboden, maar op het platteland waren deze vertoningen
in elk geval nog in de achttiende eeuw gangbaar. In Engeland werden
ze pas in 1835 verboden.
Alleen als we veel vender in de Europese geschiedenis teruggaan,
komen we iets tegen dat op de tijgerstekerijen lijkt. Ik heb het dan
over de spelen die in het Rome van de keizertijd georganiseerd werden, waarbij de keizers hun gladiatoren lieten vechten tegen leeuwen
en tijgers, dieren die in Europa ook in die tijd niet voorkwamen en
geimporteerd moesten worden uit andere delen van het Romeinse
Rijk.
Keren we terug naar de tijgerstekerijen en de tijger-buffelgevechten.3 Het is met deze twee evenementen vreemd gesteld. We weten niet
eens zeker bij welke gelegenheid ze eigenlijk opgevoerd werden. Uit
een aantal ooggetuigenissen van rond 1900 zou kunnen blijken dat
althans de tijgerstekerijen in die tijd vaak werden opgevoerd ter gelegenheid van het einde van de vasten. Maar er is ook een voorbeeld uit
1884 waaruit blijkt dat er een tijgerrampok werd opgevoerd ter gelegenheid van de komst van de spoorlijn naar Blitar, hoofdstad van het
regentschap van die naam in de residentie Kediri. In een aantal gevallen uit het midden van de negentiende eeuw is het duidelijk dat deze
vertoningen werden opgevoerd als een gouverneur-generaal te Yogya
of Solo op bezoek kwam.
Om te achterhalen wat de motieven voor deze rituelen waren, moet
we terug naar oudere berichten. Daarbij blijkt dan al snel dat de
negentiende-eeuwse combinatie van een tijgerstekerij voorafgegaan
door een tijger-buffelgevecht ook niet veel ouder is dan die periode.
De combinatie wordt voor het eerst gemeld in een bron van 1792. De
laatste vermelding door een ooggetuige van deze klassieke combinatie
dateert van 1882, zodat het er op lijkt dat deze niet langer dan 90 jaar
bestaan heeft. Elk afzonderlijk zijn de rituelen ouder, al zijn ze naar
alle waarschijnlijkheid niet zo oeroud als sommigen gedacht hebben.

Tijgerstekerij
De allereerste keer dat ik in de bronnen over Java een tijger in een
ceremoniele context tegenkom is dat in een verslag uit 1605. Als de
vorst van Jakatra, vazal van de sultan van Banten de laatste bezoekt,
wordt er in een optocht onder meer een tijger in een kooi meegevoerd.
Van meer belang is wellicht een bericht uit 1613 uit Atjeh, waaruit
blijkt dat de sultan een aan een paal gebonden tijger het laat opnemen
tegen vier olifanten. Maar de oudste vermelding van wat je een voorloper van de tijgerrampok op Java zou kunnen noemen dateert uit
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1620. Een stel Nederlanders, in dienst van de VOC, is in handen
gevallen van de vorst van Mataram, een dan in opkomst zijnde staat op
Midden-Java, en zit gevangen in de tolpoort van Taji. Ze schrijven
brieven naar het hoofdkwartier van de VOC in Batavia, waaruit blijkt
dat ze kennelijk enige bewegingsvrijheid hadden. In een van hun
brieven wordt verteld dat de vorst van Mataram maar liefst 200 tijgers
heeft laten vangen door zijn yolk, wat drie maanden geduurd had. Die
tijgers had hij levend naar de hoofdstad laten brengen,
die hij dan tegen sijn volck aensedt, te weten de tijgers los,
maer het volck al sittende op syn Javaens met pijcken ende die
hem vromelijck [zich moedig] quijt, wort van den Coninck wat
vereert, de sommighe officie, de sommighe vrouwen, de sommighe crissen, de sommighe cleeden.4
Dit is het eerste bericht van Java over een door de vorst geensceneerde confrontatie tussen tijgers en gewapende mannen. In de inheemse
literatuur van Java van voor 1600 is er van tijgerrituelen van wat voor
vorm dan ook geen sprake. Ik zelf mis de kennis om dit in de primaire historische bronnen te onderzoeken, maar niet alleen is het nergens
in de relevante wetenschappelijke literatuur terug te vinden, ook wijlen Hans de Casparis, kenner bij uitstek van oude Javaanse teksten,
die ik er een keer expliciet naar gevraagd heb, kon dit bevestigen.
Het lijkt mij niet onmogelijk dat de vorsten van het jonge Mataram,
een rijkje dat in 1620 nog maar een paar decennia bestond, dit soort
evenementen wellicht hebben afgekeken van grotere en oudere rijken,
zoals Atjeh, en dat van de Mogols in India, waar men ook mensen met
dieren liet vechten, en wilde dieren onderling.
Maar het is ook mogelijk dat het een oorspronkelijk Javaanse vinding is, en wellicht een die zich uit de jacht ontwikkeld heeft of die
gezien kan worden als een nabootsing van de jacht op tijgers. Dit zouden we kunnen afleiden uit een beschrijving die we hebben van ongeveer een eeuw later, van de hand van de bekende predikant Francois
Valentijn, de man die het eerste overzichtswerk over de Indonesische
Archipel schreef. Dit werd uitgegeven tussen 1724 en 1726, maar de
informatie is soms veel ouder. De hier gegeven informatie dateert van
rond 1700.
De Keizer vond dan goed [...] om een algemeene vergadering
van alle de Princen, en Ryxraaden, te beleggen, te gelyk alomme latende weten, dat by tot vermaak van deze Princen (gelyk
meer geschiede) een groot tygergevegt aan zou regten. Zulk een
Tyger gevegt is een van de grootste vermaken van Java. Men
noemt het ook wel een tygers-vangst.
Wanneer dit geschieden zal, werden 'er op een opene vlakte
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verscheide hooge sterke huiskens voor den Keizer, zyne gemalinnen, en voor de Grooten en hunne wyven, gemaakt, op dat
zy dit buiten gevaar zouden konnen aanschouwen.
Dan gaan 8 of 10000 piekeniers uit, die zulk een stuk lands,
daar een tyger is, bezetten, en hem van alle kanten, allenskens
tot malkanderen naderende, zoodanig besluiten [insluiten], dat
hy noodzakelyk op dat veld, en ontrent die huiskens, komen
moet, en onmogelyk ontkomen kan.
Als nu die tyger zoo dicht tusschen de pieken, die by malkanderen sluiten, gekomen is, dat hy nog maar een tree vyf of
zes ver loopen kan, dan begind hy afgryzelyk te brullen, en
eindelyk zeer verwoede en hooge sprongen in de lucht te doen,
en zoo aan zyn einde gebracht werd, dat egter altyd een Javaan
of twee 't leven kost.5
Valentijn legt hier zelf het verband tussen de tijgerjacht en deze tijgerrampok. Vermoedelijk heeft men al in de zeventiende eeuw zoveel tijgers in de buurt rond de hoven opgeruimd, dat men zo'n jacht niet langer op een redelijke afstand van het hof kon organiseren, zodat het
hele schouwspel naar het grote plein van de kraton verplaatst moest
worden. Een ding weten we zeker, al in 1686 was er een tijgerhok aanwezig in de kraton van Kartasura, zodat er ter plekke een voorraadje
tijgers aangelegd kon worden. In de achttiende eeuw blijkt er een
groep mensen te zijn, de orang tuwa buru, die gespecialiseerd zijn in het
levend vangen van tijgers voor het hof.
De betekenis van de tijgerrampok is vermoedelijk meerledig. Zeker
aanvankelijk is het duidelijk dat de vorst zijn krijgers hun moed wil
laten bewijzen, die hij dan ook beloont. Als het geheel zich eenmaal
naar het hof verplaatst heeft, lijkt er een betekenisverschuiving te hebben plaatsgevonden. De vorsten van Mataram jaagden zelf niet op tijgers, in tegenstelling, bijvoorbeeld, tot de sultans van Banten en de
Mogol heersers van India. We moeten wellicht veronderstellen dat ze
daar te halus, verfijnd, voor waren. Echter, op hoogtijdagen lieten ze
zien dat onder hun oppertoezicht de tijger, het symbool van de duistere krachten van de natuur, door mensen werd afgemaakt. Op die
manier werd de overwinning van de cultuur op de natuur gesymboliseerd.

Tijger-buffelgevecht
Het tijger-buffelgevecht heeft zich vermoedelijk ontwikkeld uit een
reeks gevechten tussen grote en sterke dieren, waarvan het tijgerbuffelgevecht uiteindelijk als de 'klassieke' combinatie overbleef.
Gevechten tussen grote en sterke dieren zijn vermoedelijk van alle
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Tijger-buffelgevecht (links) en tijgerstekerij (rechts) to Cilacap, Banyumas, in
1858. Uit: F. Jagor, Singapore-Malacca-Java; Reiseskizzen. Berlin: Springer, 1866.
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tijden. In het Azie van de zestiende en zeventiende eeuw gold dat bijvoorbeeld voor India, Vietnam en Atjeh; alleen in Vietnam was daarbij overigens sprake van de combinatie tijgers-buffels.
Het oudste bericht over Java van iets dat er op lijkt, dateert van rond
1650. Het is afkomstig van Rijklof van Goens, VOC gezant die het hof
van Mataram verschillende malen bezocht tussen 1648 en 1654.
Somtijts doet hij [de vorst van Mataram] oock op het tournoijplein wilde bantengs, dat groote stieren [...] zijn, tegen tijgers
vechten, ofte oock deese stieren tegen malcanderen: 't welck
beijde een seer hart en wreet gevecht maect, ende wel waerdich
is gesien to werden.°
Dus hier vechten tijgers met bantengs, de wilde stieren van Java, en
bantengs tegen elkaar. Dat zijn dus geen buffels, ook al zijn er zo of en
toe historici en andere waarnemers geweest die dat onderscheid niet
kenden. Er is een bericht uit 1686 waaruit blijkt dat men aan het hof
van Mataram tijgers tegen elkaar liet vechten. De eerste keer dat er
sprake is van tijgers tegen buffels is in een bericht van Valentijn, dat
we rond 1700 kunnen dateren: 'Zomtyds laat men ook wel tygers
tegen buffels, wilde ossen, en andere dieren vegten, dat mede zyn vermaak in heeft'.7
In 1739 krijgt de vorst van Mataram een leeuwin, een dier dat op
Java niet voorkomt, cadeau van de gouverneur-generaal. De vorst laat
de leeuwin meteen tegen een banteng vechten; de banteng wint.
Vanaf ongeveer 1775 is er alleen nog sprake van de combinatie tijger-buffel; alle andere combinaties zijn dan afgevallen, waarbij het een
rol gespeeld kan hebben dat de wilde banteng vermoedelijk al zeldzaam aan het worden was op het dichtbevolkte Midden-Java, terwij1
er aan gedomesticeerde buffels natuurlijk geen gebrek was.
De combinatie tijger-buffel was echter ook in symbolisch opzicht
aantrekkelijk, en het is goed mogelijk dat dat heeft bijgedragen tot het
ontstaan van deze voortaan klassieke combinatie. Van Raffles hebben
we geleerd dat de Javanen de tijger als symbool voor de Nederlanders
zagen en dat de buffel henzelf symboliseerde. 8 Hier is de tijger dus niet
zozeer het symbool voor de Javaanse wildernis, als wel voor de in de
ogen van de Javanen wilde, dat is onbeschaafde, kasar, Nederlanders.
Dat het bijna altijd de buffel was die het tweegevecht won, zal ongetwijfeld een rol gespeeld hebben bij de Javaanse zelfidentificatie met
het dier.
In dit verband moet er ook nog op gewezen worden dat de vorsten
in voorkomende gevallen individuele Javanen die iets misdreven hadden of die in elk geval verdacht werden van een misdrijf, tegen een tijger lieten vechten, een op een. Werd de man gedood, dan was dat zijn
gerechte straf, overleefde hij het gevecht dan was hij een vrij man en
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werd soms zelfs beloond. Een soort godsoordeel middels een tijger
dus.
Er zijn twee voorbeelden, een uit 1783 en een uit 1789, dat iemand
gratie kreeg, waarna een buffel zijn plaats tegen de tijger moet innemen. Hier symboliseerde de buffel de Javaan dus niet alleen, hij nam
zelfs zijn plaats in.
Bij het tijger-buffelgevecht schijnt vrijwel altijd een vertegenwoordiger van de VOC, later de Nederlands-Indische koloniale overheid
aanwezig geweest te zijn - de resident van Yogya of Solo, de gouverneur van Java's Noordoostkust, en een enkele maal zelfs de gouverneur-generaal. Weinigen onder hen zullen geweten hebben dat zij
daar, vlak voor hun neus, symbolisch verslagen werden.
Kortom, de eerste keer dat we met zekerheid kunnen zeggen dat een
tijger-buffelgevecht onmiddellijk na een tijgerrampok gehouden werd
was in 1792, de laatste keer waarvan we zeker kunnen zijn was 1882.
Daarna zijn er nog een tijdlang tijgerstekerijen gehouden, maar geen
tijger-buffelgevechten meer, en ook niet meer aan de hoven van Yogya
en Solo. Het was vermoedelijk alleen in de residentie Kediri dat er nog
met een zekere regelmaat tijgerstekerijen gehouden werden, tot ook
dat ophield. De laatste keer waarvan we zeker zijn was in 1906.
Het verdwijnen van de tijgerrituelen heeft er ongetwijfeld mee te
maken dat vooral in Midden-Java de tijgers steeds zeldzamer werden.
Echter, het is ook waarschijnlijk dat de Europeanen deze schouwspelen steeds minder gingen waarderen.
Ik heb met citaten laten zien dat Rijklof van Goens en Francois
Valentijn het in de zeventiende eeuw vermakelijke en bezienswaardige vertoningen vonden. In de negentiende eeuw vinden we in dit
opzicht een kentering. Ik zal een voorbeeld geven, ontleend aan de
geschriften van de Duitse natuurvorser Franz Wilhelm Junghuhn, die
in een artikel uit 1845 naar aanleiding van een tijger-buffelgevecht te
Solo het volgende schreef: 'En nu begint een schouwspel, dat men dan
alleen schoon kan noemen, wanneer het bloeddorstig-wreede dezen
naam verdient.'9
Laat ik eindigen met een wat lang uitgevallen voetnoot die wellicht
vooral interessant is voor mensen die zich met Indisch-Nederlandse
letterkunde bezighouden. Het gaat om het volgende. Niet eens zo heel
lang geleden, namelijk in 1984, schreef Rob Nieuwenhuys een stukje
in het toen nieuwe blad Orion over de tijgerrampok rond 1900.
Nieuwenhuys is hierin vrij kritisch over de negatieve gevoelens die
zo'n rampok wakker riep bij een Nederlands auteur van het begin van
de twintigste eeuw; deze man was volgens Nieuwenhuys een buitenstaander die er alleen maar tegenaan keek. m Hierop schreef Rudy
Kousbroek in hetzelfde jaar een reactie, waarin hij Rob Nieuwenhuys
aanstelleritis verweet; je kon het een Europeaan uit die tijd niet kwa54

lijk nemen dat hij krachtens zijn eigen normen zich negatief over een
tijgerrampok uitliet. 11 Het ging hierbij vooral om de vraag of het geoorloofd was iets wreed te vinden dat voor een ander een sacraal karakter had.
Zo wist het tijgersteken, een verschijnsel dat sinds 1906 niet meer
was waargenomen, nog in 1984 tegenstrijdige emoties op te roepen.

Peter Boomgaard is senior onderzoeker bij het KITLV, Leiden, en hoogleraar
bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van
Amsterdam. Hij publiceert de laatste jaren vooral over de geschiedenis van

natuur en milieu in Zuidoost-Azie, met name betreffende de periode 16001950.
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Groggy bij Garebeg
Nederlanders bij de Javaans-islamitische feesten
in Yogyakarta
KAREL STEENBRINK

Bij ieder traditioneel Javaans feest hoort een slametan: zo'n uitvoerige
maaltijd, waar lang aan gewerkt is door kokkies, die voorafgegaan
wordt door een kort gebed, maar die verder wel snel verorberd wordt.
Op een uitvergrote manier zien we dit ook bij de grote hoffeesten van
Yogyakarta en Surakarta, de grebeg.
We spreken hier niet van de gewone slametan, die als kernritueel
van de Javaans-islamitische wereld ook al deze kenmerken heeft. Nee,
we hebben het over de rijksslametan, de grandioos uitvergrote rituele
maaltijd die voor een hele kabupaten (regentschap) of zelfs voor een
heel sultanaat werd en nog steeds wordt gehouden, de garebeg ook
geschreven als grebeg. Volgens de Javaanse historici is het feest van
pre-islamitische oorsprong en werd het eenmaal per jaar gehouden
sinds het Javaanse jaar 387 (ca. 462 in onze telling) als rodjowedo, letterlijk een 'koninklijk inzicht', maar in feite een bersih desa is, het zui-

veren van het rijk na een grote epidemie. Na de komst van de islam als
officiele godsdienst van Demak in 1518 werd het feest islamitisch
geduid. Het ritueel werd voortaan gevierd bij de drie grote jaarlijkse
islamitische feestdagen: het einde van de vasten (poso of deftiger poeasa), het offerfeest (besar) en vooral als grootste feest, Moeloed, de viering
van de geboortedag van de profeet Mohammed.'
In een grootse optocht wordt voedsel van het paleis naar de moskee
gebracht, waar het verdeeld wordt onder het publiek. Tegenwoordig
gebeurt dat alleen op symbolische manier: groots opgetutte voedseltorens worden in een optocht naar het moskeeplein gebracht, vergezeld door operetteachtig militair geklede pradjoerit, krijgslieden, en
abdi-dalem, vorstendienaars, uit de tien wijken van het grote kratoncomplex. Er zijn vijf goenoengan of spijsbergen, voedseltorens in de
vorm van een 'mannetje' (een groot uitgevallen penis dan wel een steile berg) en een 'vrouwtje' (een vulkaan met krater dan wel een vagina
al naar gelang de uitleg), waarop een grote bak met allerlei spijzen
(goenoengan gepak), gevolgd door twee bergvormige verzamelingen
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voedsel, de goenoengan darat ('vasteland') en goenoengan pawoehan ('rotzooi').
De ceremonies die nu nog steeds driemaal per jaar gehouden worden in Yogyakarta en Solo en veel toeristen trekken, werden vroeger
ook wel door de bupati of vorst van een residentschap gehouden. Nu is
het vooral een kleurrijk theater, waarbij de lokale jeugd een wedstrijd
houdt om wat van het voedsel te bemachtigen, dat door sommigen als
kramat of heiligzijn beschouwd wordt of voorzien van magische krachten. In het navolgende worden vijf beschrijvingen van deze feestelijkheden uit de koloniale letteren besproken.

De verbazing: bisschop Vrancken bij het breken
van de vasten in Yogyakarta, 1848
Volgens negentiende-eeuwse beschrijvingen was het nog een echt
voedselfestijn, waar immense hoeveelheden voedsel aan het yolk werden aangeboden. Dit gebeurde niet alleen ter gelegenheid van de drie
grote feesten, maar ook tegen het einde van de maand Ramadan op het
einde van de vastendag van de eenentwintigste Ramadan, als het feest
van de neerdaling van de koran wordt gevierd. Op 21 augustus 1848
bracht de Apostolisch Vicaris van Batavia, Mgr. Petrus Maria
Vrancken, toen tweeenveertig jaar oud en vijf maanden in Indie, een
bezoek aan de kraton. Hij viel met zijn neus in de boter zouden wij
zeggen, of in ieder geval in de rijst:
de 2 lste dezes een byzonder feest der Mahomedaansche
Powasa of Vasten, waarop dan de vorsten gewoon zijn s'avonds
te zes uur eene menigte menschen te spijzen, ben ik om half zes
bij de Sultan te Djocjockarta toegelaten en tussen verscheide
muziek korpsen ontvangen. Na een gesprek van een half uur,
droeg men statie of liever processiegewijs muziek en een Hadji
voorop, etenswaren op draagbaren uit de keukens van des
Sultans kraton, naar een groot plein voor het paleis [dat] ruim
zoo groot is als het plein voor onze woning te Batavia. Het eten
werd in der vierkant van dat plein op matjes geplaatst, en toen
plaatste zich eenen volksmenigte van meer dan zes duizend
menschen in een dodelijke stilte rondom dat eten: 1° naast
prinsen van den bloede, 2° de andere prinsen, 3° de Rijksbestierder en de zogenaamde Tommegons of hovelingen en
vervolgens het yolk en sprak luidkeels een gebed. Daarna nam
de Sultan mij onder de arm op zijne rechte zijde en al zoo gingen wij bras dessus bras door die duizende menschen, langs
die etende rijen op en op; achter ons hadden wij eene wacht
van der Sultans kavallerie en eene drom van yolk, zoo
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inlandsch als Europeesch. De Sultan zeide mij dat voor zes duizend menschen eten bereid was, maar dat er toch wel 7000
aten. Al het staande yolk, waar wij langs gingen, buigde zich
tot op den grond (NB. niet voor mij, maar voor de Sultan) en
uit eerbied was die hele menigte van duizende menschen zoo
stil op het groote plein dat men zelve geen adem hoorde
optrekken. Ik vraag hetwelks is dat niet een wonderlijk verschijnsel een catholiek bisschop met een Mahomedaansche
vorst aan den arm tusschen duizende ongeloovigen te zien
wandelen?2

De blanke superioriteit: Delftse studenten temidden
van de Javaanse optocht van 1856
Een volgende vermelding van het garebegfeest brengt ons naar Delft,
waar sinds 1842 aan de Indische Instelling hogere ambtenaren voor de
kolonie werden opgeleid. 3 Op 5 mei 1857 hielden studenten van het
Delftse Studentencorps een kleurrijke optocht. Hiervan is een schitterende weergave gemaakt, in totaal twintig gekleurde platen, steendruk, met 87 figuren, waarvan de eerste 39 verbonden zijn aan het
garebegfeest van Yogyakarta, gevolgd door figuren elders uit de archipel, van een Javaanse regent en een Javaan in oorlogkostuum tot een
hadji, een Chinese priester en een 'inwoner van het eiland Rotti'. In
een bijgaand boekje wordt nogal kleinerend gesproken over de sultan
van Yogyakarta. Zijn titels zijn groots: 'Aangebeden Sultan, Heer der
Legerscharen op het slagveld, Dienaar van den Barmhartigen, Heer
van het Geloof, Regelaar van de Godsdienst en Stedehouder Gods',
maar hij is slechts een figurant en moet in alles de resident gehoorzamen:
Om al het kwaad te voorkomen, dat hij door zijn zedelijken
invloed op de inlandsche bevolking nog tegen ons gezag zou
kunnen stichten, wordt hij in al zijn gangen bespied, en is hem
tot dat einde, reeds ten tijde van de Compagnie, een eerewacht
van dragonders, in schijn tot bescherming van zijn persoon,
gegeven.4
Het garebegritueel wordt kort beschreven, vanaf de plechtige optocht
naar de moskee:
Daarna worden in voile staatsie de zoogenaamde goenoengan's
of offerspijzen, uit gekookte rijst bestaande, voorbij gedragen,
die, nadat de priester in de Moskee er den zegen over uitgesproken heeft, onder de dienstdoende onderdanen van den
Vorst worden verdeeld. Bij die gelegenheid worden er tevens
59

Sultan Hamengkoe Boewono VIII met gouverneur van Yogyakarta P. van
Gesseler Verschuur (Tirtokoesoemo 1931, tegenover p. 129).
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op den Sultan, den Resident en ook ter eere van het feest zelf
toasten gedronken, die door salvo's van de lijfwacht worden
gesalueerd. Daarna keeren de Sultan en het geheele gezelschap, onder het spelen van al de aanwezige gammelans, weer
in dezelfde orde naar het paleis terug, van waar zij zich alien,
op uitnoodiging van den Resident, naar het Residentiehuis
begeven, om er met een prachtigen maaitijd het feest te
sluiten.5
Het is uit deze beschrijving duidelijk dat resident erin geslaagd is om
de koloniale overheersing ook in elementen van het feest onder te
brengen. Niet alleen wordt er een serie toasts uitgebracht, maar het
diner wordt ook in de residentiewoning gehouden. De sultan moest
daar tijdens de garebeg dus naar toe gaan. In de geschreven tekst is men
hier zeer kort, maar in het kleine boekje laat men geen kans voorbij
gaan om de koloniale superioriteit uit te drukken.

Gedwongen drinken van wijn in het West-Java van
Karel Frederik Holle en journalist Brunner, 1885
Fanatieke moslims waren de gehele koloniale periode door net zo'n
aanleiding tot angst als de moslimterroristen van nu. Men was al gauw
fanatiek. Het kwam sommige mensen ook wel eens goed uit als je
mensen als zodanig kon bestempelen. Dat was niet alleen in de tijd
van George W. Bush, maar ook al ruim een eeuw eerder. De grote
vriend van Karel Frederik Holle (de grijze eerbiedwaardige oom in de
Heren van de thee) was raden Mohammed Moesa, penghoeloe of hoofd van
het moskeepersoneel van Garoet. Deze man had drie zonen. Twee
waren zoals het heet goed terecht gekomen in mooie posities. Maar er
was een derde zoon die op zijn twaalfde van een paard was gevallen
en daarop lichamelijk en geestelijk achter gebleven. Die moest toch
verzorgd worden. Nu wilde het geval dat er in Tjiandjoer een 'fanatieke' penghoeloe was. Deze man had bij een receptie bij de assistentresident geweigerd om wijn te drinken. Daarop hadden enkele welwillende planters de man beetgepakt, zijn neus dichtgeknepen en wat
wijn door de open mond gegooid. En nu kwam deze man voortaan
niet meer naar de feesten en recepties bij Europeanen! Dat was voldoende om hem als gevaarlijk en fanatiek te bestempelen en te suggereren dat hij ontslagen zou moeten worden. Hiervoor werd een journalist van de Java-Bode ingeschakeld, L. Brunner, die de resident A. Peltzer van de Preanger en de 'koloniale kliek van Buitenzorg' in het algemeen als laks en nalef beschreef. Zij hadden volgens hem geen oog
voor de 'dronken dweepzicht' in de Preanger. Het kostte Brunner uiteindelijk zijn baan.6
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Op deze manier mag de 'mannetjes' gunungan nog niet in de processie meegevoerd worden, want de kratondienaren dienen eerst nog in formele kledij
gestoken to worden (foto Cephas in Groneman 1895, p. XXII).
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Van dit snort drankzaken horen wij niets bij de garebeg maar regelmatig wordt wel gesignaleerd hoe eigenaardig het is dat er met wijn
getoast moet worden bij zo'n islamitisch feest.

De groeiende waardering voor de Javaan:
Isaac Groneman in 1888
Een zeer uitvoerige beschrijving van de garebegfeesten is geleverd door
J. Groneman, ervaren arts op Java. In zijn boek De garebeg's te Ngayogycikartci (1895) zijn vijfentwintig prachtige foto's van Kassian
Cephas opgenomen, die sinds kort ook weer in de heruitgave van
Gerrit Knaap te bewonderen zijn. 7 Dit is een romantische en idealiserende maar ook nogal trage en omslachtige beschrijving van de
Javaanse cultuur. Zijn werk begint met de zeven dagen of vooral nachten van feest en kermis die voorafgaan aan de viering van het grootste
feest waarbij Mohammeds geboortedag, Moeloed, wordt herdacht:
De zon is ondergezonken, en 't uur van 't avondgebed - voor,
gedurende en na 't sterven van den dag - voorbijgegaan, en met
den nacht een nieuw etmaal aangebroken.
Heden is dat dins rebo legi, de zesde dag der maand Moeloed
van 't jaar Dje, 1814 der Javaansche telling, overeenkomende
met den nadvond van dinsdag, den 23 en den morgen en middag van woensdag, den 24 December 1884. [...] Geen luid
getier of liederlijk gezang, geen dronkaards on- of waanzin,
geen dierlijke gewelduiting, geen vloek- of twistgeschrei zooals we dat in 'meer beschaafde' westersche landen gewoon
waren; en toch, die lieden genieten hier [...].8
Wat later merkt Groneman op:
Wat men hier nog niet ziet, dat is onze jeneverbeschaving, en wat
men er niet tapt, 't is onze alkohol, tenzij in de slechts 'door fatsoenlijke lieden' van ons ras (of ten naastenbij) bezochte poffertjesloods van 'nonna Lina'. De drankduivel waart er nog niet
rond en ... moge er nooit zijn slachtoffers aangrijpen!... maar
de opiumkit is niet ver, en die vloek drukt menigeen, die hier
rondsluipt of neerzit in onbehaaglijk niets-doen.9
Het is dus niet allemaal paradijs en idylle, maar wel mooi en verheven. Na een week van nachtelijk vertier, komt dan het hoogtepunt, de
garebegoptocht, met het voedsel van paleis naar moskee, de zegening,
het uitdelen van het voedsel, de verheven gebeden, de terugkeer naar
de hofzaal van de kraton of sitinggil. Dan wordt Gronemans toon grimmig:
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En nu is 't oogenblik gekomen om, in strijd met adat en koranleer, den westerschen Bacchus te huldigen, door bij monde van
den Resident een viertal dronken aan de garebeg Moeloed, aan
den Sultan, aan den kroonprins en aan de ratoe te wijden,
waartusschen de vorst zelf glas een ledigt op de gezondheid
van den Resident. De enkele woorden van den troonbekleeder,
met zachte stem in 't maleisch uitgesproken, worden door den
adsistent-resident in 't hollandsch herhaald.
Zou 't niet passender zijn die heildronken, die aan 't feestmaal toch nog eenmaal met andere te pas gebracht worden,
weg te laten, om den oosterschen ernst niet door westersche
dwaasheid te verstorenT°
Groneman completeert deze klacht met de lofprijzing van de Javaan.
In de Vorstenlanden heeft hij in zestien jaar diensttijd nooit een dronken Javaan gezien en evenmin in zijn tien dienstjaren in de Preanger.
Daar zag hij slechts eenmaal een verbannen prins van Banjarmasin
door drank beneveld.
Het feest wordt afgesloten in de ambtswoning van de resident, waar
een drie- tot vierhonderd gasten de maaltijd gebruiken. Daarover wil
Groneman weinig zeggen 'omdat 't javaansche karakter daarbij geheel
door 't europeesche beheerscht wordt'." Hier worden nog eens tien
toasten uitgesproken door de resident, met weer een tegendronk van
de sultan. En waar gaat het volgens Groneman dan allemaal om bij dat
vele eten en vooral de vele woorden die bij de heilsdronken worden
uitgesproken? Het zijn volgens hem wederzijdse 'eerbewijzingen' en
daar wilde vooral de sultan niet graag afstand van doen. Feesten dus
als machtsvertoon, ook als betoog ter bevestiging van de onderlinge
machtsverhoudingen, dat waren de garebegfeesten drie keer per jaar
zeker voor de inlandse en de koloniale elite.

Het islamitische ongemak:
de correcte raden Soedjono Tirtokoesoemo in 1931
De meest uitvoerige beschrijving van de garebegfeesten vinden we in
het boek van 156 bladzijden dat in 1931 werd uitgegeven door de
translateur (vertaler) te Yogyakarta, raden Soedjono Tirtokoesoemo.
Die heeft sinds 1920 een dertigtal keer ambtshalve de garebeg meegemaakt. Hij kreeg van de resident ook de opdracht erover te rapporteren. Zijn boek De garebegs in Jogjakarta (1931) is er de uitbreiding van.
Het is rijk voorzien van foto's, die afkomstig zijn van verschillende met
name genoemde bronnen: de sultan en de pakoe-alam of zelfbestuurder,
mr. Kunst, ir. Berkelie en fotohandel C. Weers.
Tirtokoesoemo is goed geinformeerd over islamitische zaken. Hij
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weet te vermelden dat het meest populaire volksfeest, dat van
Mohammeds geboorte of Moeloed, 'eerst langzamerhand in den Islam in
zwang [is] gekomen en nog tot in latere tijden bleven sommige wetsgeleerden haar als een verwerpelijke nieuwigheid veroordelen'. 12 In
het Wahhabitische Arabie van het Saoedische koninkrijk is het inderdaad strikt verboden dit feest te vieren. Hij beschrijft ook hoe de
feesten in de loop der tijden simpeler zijn geworden. Er worden in de
optocht geen gamelans meer meegevoerd (zoals de Delftenaren van
1857 nog lieten zien), er is ook geen opwachting meer door olifanten
en de rijpaarden van de sultan blijven in de stallen. Aan de toast bij
het feest is waarschijnlijk niet gekort. Dat zijn er tien: op garebeg
Moeloed, de koning, de gouverneur generaal, de sultan, de kroonprins,
de koningin of ratoe mas, de pakoe alam of leenheer, de mangkoeboemi,
de rijksbestuurder of patih en tenslotte op 'den bloei van het rijk van
Ngajogjokarto Adiningrat'. 13 De sultan dient in het Maleis de toast van
de resident te beantwoorden. Zeer voorzichtig uit Tirtokoesoemo zijn
kritiek op deze gewoontes:
[Er] is wel eens de opmerking gemaakt, dat het toch beter zou
zijn die heildronken weg te laten, waarmede de Oostersche
ernst maar wordt verstoord. Bovendien is het in strijd met de
voorschriften van den Koran, die in soera 2 vers 216 zegt: 'Zij
zullen U ondervragen omtrent wijn en gelukspel. Zeg hun: In
beiden is groote zonde, maar ook nut voor de menschen; maar
de zonde is grooter dan het nut. Zij zullen U vragen, wat zij aan
aalmoezen moeten besteden'14
Hier breekt Tirtokoesoemo het korancitaat 15 op een raar punt af. Het
wordt dan wel gevolgd door een citaat uit koran 5:92.16 Dat is de enige
kritiek die door Tirtokoesoemo hier wordt geuit op de toch wat
eigenaardige vermenging van een Javaans-islamitisch feest met de
ceremoniele zegenwensen, door alcoholische dranken versterkt, van
de koloniale topambtenaar.

De ingenieuze ritualist, pangeran Poeroebaja, 1939
Op 22 oktober 1939 overleed Hamengkoe Boewono VIII, sultan van
Yogyakarta. Op 13 november daaropvolgend moest er een garebeg besar
gehouden worden vanwege het einde van de vasten van Ramadan. Er
was geen levende sultan, dus hoe moest men handelen? Ritualisten
aan het hof van Yogyakarta bedachten een slimme oplossing. In het
Ramayana wordt verteld hoe Rama naar het woud verbannen wordt en
zijn broer Bharata zijn functie dan overneemt maar weigert op de troon
plaats te nemen. Rama's schoeisel wordt op die troon gezet en alle eerbewijzen die aan de koning gebracht worden, zijn nu gericht tot diezelfde troon met de sandalen. De hofadel besloot dat zoiets ook in
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Yogyakarta kon gebeuren, zij het zonder de sandalen: 'De Kraton-commissie is dus zelfs nog verder gegaan; zij heeft de leege dampar [troon]
zonder meer als vorstelijk symbool beschouwd.'" De lage zetel (door
de sultan gebruikt om in silahouding of kleermakerszit te zitten) werd
ook naar de hofzaal of sitinggil meegenomen om daar de sultansmacht
te representeren. We mogen er van uitgaan, dat de wederzijdse eerbetuigingen van de (overleden) sultan en resident ook bij deze ceremonie doorgang hebben gevonden. De deftige pangeran PoeroelAja
beschrijft het effect als volgt:
In het costuum van de Poetri's [prinsessen] was nog een afwijking van het gebruikelijke op te merken. Het is gewoonte, dat
de vrouwelijke familieleden gedurende de eerste 40 of zelfs
100 dagen na een sterfgeval, als teeken van rouw, haar oorknoppen afleggen. Daar nu de Garebeg Pasd nog geen maand
na 's vorstens overlijden heeft plaats gehad, hebben de Poetri's
toen dus geen oorknoppen gedragen. Doch behalve deze
juweelen hebben zij nog den slepe (gouden buikband met brillianten gesp) en den brillianten haarkam afgelegd, en geen
bloem in het haar gestoken. [...] Een opvallend kenmerk van
dien Garebeg P5sa is dus, behalve het kiezen van den dampar
tot symbool van de vorstelijke waardigheid, de viering in allergrootste stilte, wat de gedrukte stemming, die toen heerschte,
nog sterker heeft doen uitkomen. 'Garebege njenjet banget', zei
het yolk toen. De Jogjasche Kraton heeft met die wijze van viering van zijn innerlijke rouw willen getuigen. Het was de zuiverste vorm van een rouw-Garebeg, en hiermede heeft de
Kraton zijn overleden Vorst geen grooter eer kunnen bewijzen.18

Van traditioneel ritueel naar folklore en promotie
van toerisme: de deftigheid van ambtenarentaal
Tussen 1941 en 1971 is het garebegritueel vereenvoudigd: de maaltijd
werd nog wel gevierd in de vorm van de spijsbergen die in processie
naar de moskee werden gebracht, maar het militair ceremonieel van de
tien korpsen van pradjoerit of krijgslieden bleef achterwege. Eerst vanwege Japans verbod, daarna vanwege de afkeer van het feodaal
machtsvertoon door de sultan Hamengkoe Boewono IX. Vanaf 1971
werd het als toeristische attractie in ere hersteld. De kraton was toen
immers een belangrijk cultureel centrum geworden."
In de beschrijving van de garebegrituelen wordt vaak getwist over de
vraag of we hier met een cultureel dan wel religieus of politiek fenomeen te maken hebben. Zonder enige twijfel is het Javaans-cultureel,
waarmee gedoeld wordt op elementen van de traditionele, dat wil dus
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zeggen niet-islamitische en niet-westerse Javaanse cultuur. Het
gecompliceerde en verfijnde van het gehele ritueel verraadt de typische traditie van de Javaanse kraton. Maar er zijn natuurlijk ook islamitische elementen herkenbaar, alleen al vanwege de keuze van de
grote islamitische feesten als de aanleiding ervan. En vooral: het ritueel is een belangrijke expressie van wat de antropoloog Clifford
Geertz enigszins overdreven de 'Theatre State' heeft genoemd, een
sociaal-politieke eenheid die zich uit en bevestigt via zoiets als zorgvuldig geensceneerde rituelen." We hoeven daar hier niet te diep op in
te gaan. Een aspect moet evenwel nog nader belicht worden. De
belangrijkste personen die over het garebegritueel schreven, hebben
dat allemaal gedaan in de wat plechtstatige stijl die bij een theatrale
liturgie hoort. Vergelijkbaar met de 17-Augustusvieringen van
Indonesia, waar Hans Teeuw zo'n prachtige analyse van heeft
gemaakt: toespraken vol verdubbelingen, in langzaam tempo, om de
plechtigheid van de gelegenheid te accentueren." Mysterieuze taal
ook, vol respect over het huiverachtig bijzondere van de gelegenheid.
Meer plechtig dan mooi, ja, anti-esthetisch bijna. Indonesia heeft geen
echte civil religion, ook al is een aantal zaken rondom de hele Pancasila
wel van semi-religieus karakter. Ook de garebegrituelen zijn onderdeel
van dat magisch-sociale complex dat hoort bij een sacraal-religieuze
legitimatie van de staat. Daarom is de taal waarin hier over de rituelen
wordt gesproken, zowel door Nederlanders als Javanen, zeker geen
gewone dagelijkse omgangstaal en ook geen echte literaire taal. Het is
een taal die nu eenmaal hoort bij theatre state.

Karel Steenbrink studeerde Christelijke en Islamitische Theologie aan de
Universiteit van Nijmegen en het Darussalam College van Gontor, Indonesia.
Tussen 1981 en 1988 was hij docent op de Staatsacademie voor Islamwetenschappen (IAIN) in Jakarta en Yogyakarta. Op dit moment is hij
hoogleraar Interculturele Theologie aan de Universiteit Utrecht.
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Lotus mysterie.
Danseres danst met duivel - gemaakt door Huub van Laar.
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Pret achter prikkeldraad
Momenten van troost en ontspanning in Japanse
kampen. Een impressie
JOKE VAN GROOTHEEST EN FRANS SCHREUDER

In het Museon in Den Haag is de nationale collectie 'Nederlanders in
Japanse kampen' ondergebracht. In 1975 toonde de eerste reizende
tentoonstelling over de Japanse interneringskampen een keuze hieruit. Die was onder andere te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam
en in het Museum voor het Onderwijs in Den Haag. Ter gelegenheid
hiervan verscheen de catalogus Nederlanders in Japanse kampen.
Tekeningen en voorwerpen gemaakt in burgerinternerings- en krzjgsgevangenenkampen 1942-1945. Nieuwbouwplannen voor het Museum voor het
Onderwijs, nu het Museon, de vele groepen van scholen die dit
museum bezochten en omdat Den Haag een Indische stad is, leidden
ertoe dat de objecten uit deze collectie in dit museum werden ondergebracht. De verzameling bestaat uit huishoudelijke voorwerpen uit
de kampen, officiele documenten zoals pendafterans of persoonsbewijzen, kampreglementen, dagboeken, geborduurde servetten en schorten en dergelijke, handgeschreven kookboeken met vooral veel recepten voor Hollandse winterkost, zelfgemaakte muziekinstrumenten,
gereedschap zoals dat gebruikt werd in de Japanse kolenmijnen, correspondentie en vooral heel veel tekeningen - thans zo'n vierduizend.
Regelmatig wordt iets uit deze collectie getoond. Aan andere musea
wordt illustratiemateriaal beschikbaar gesteld voor publicaties.
In 2005, zestig jaar na de beeindiging van de Japanse bezetting, was
tijdens de 'Indische Zomer' in het Museon de tentoonstelling 'Pret achter prikkeldraad' te zien. Deze expositie toonde diverse creatieve uitingen van geinterneerden in de Japanse kampen. Een gedeelte is ook
afgedrukt in Getekend. Nederlanders in Japanse Kampen (1995), door Rob
Claassen en Joke van Grootheest samengesteld.
In de tentoonstelling 'Pret achter prikkeldraad' was ruime aandacht
voor Joop Postma, de leider van het 'Hollandsche Cabaret' die hoorspelen en revues organiseerde in het 'Chungkai Theatre' in het
Chungkai kamp in Birma.' Postma deed dit samen met Philips

Brugman en Han Samathini en kreeg ook hulp van vele niet altijd bij
naam genoemde Indische en Hollandse creatievelingen. ledere vrij71

dag- en zateravond waren er in dit 'Theatre' cabaretvoorstellingen van
Engelse en Nederlandse krijgsgevangen to zien. Amusement deed voor
een moment het slechte eten, de honger, het harde werken, het
geweld, de ziektes, maar ook de verveling en het wachten vergeten. In
Werkers aan de Burmaspoorweg (1982) verwoordde Philips Brugman in
een interview het als volgt:
Deze avonden hebben, en daar zijn alle doktoren het over eens,
bijzonder veel bijgedragen om het moreel van de zieken op to
vijzelen... Er waren maar heel weinig medicijnen ter beschikking, die werden door de Jappen gestolen uit de voorraden die
het Rode Kruis beschikbaar stelde...2
Eten was een ander thema in de tentoonstelling. Wim Kan schreef toen
hij in Tjimahi was geinterneerd er een lied over:
Etenhalerslied
(melodie: 'Mackie Messer')
En de mens heeft idealen
maar die gooit-ie overboord,
op 't moment van eten halen
is-ie rijp voor massamoord.
Aristocraten en proleten,
het verschil is minimaal.
In de voorste rij het eten
achteraan komt de moraal.
En de mens vormt z'n illusie
over 'n betere wereldstaat,
maar het eindigt steeds met ruzie
als het om z'n bordje gaat...3
Het ABC-cabaret van Wim Kan en Corrie Vonk was op uitnodiging
van de Bond van Nederlands-Indische Kunstkringen naar Indie gekomen voor een tournee.4 Na de Japanse invasie werd het cabaretgezelschap ontbonden.
Onder de geinterneerden waren ook professionele tekenleraren,
zoals Johan Grabrielse die in opdracht van de firma's Wolters en
Noordhoff schoolplaten over Nederlands-Indie maakte, en Willem
Liesker. Bij de overhandiging van een van zijn tekeningen aan het
Museon vertelde de tekenaar Romke Jan de Vries over de afbeelding :

Het optuigen van het sparretje moest op het laatste moment
gebeuren, buiten het zicht van de Japanners. Voor de versiering werd alles wat schitterde en op de scheepswerf waar wij
moesten werken, voorhanden was, verzameld. We ontvreemden de lampjes uit de staaflantaarns die de Japanse werklui
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nogal vaak lieten liggen, en gebruikten die als kaarsjes. Toen
de Japanse kampwacht op kerstavond zijn ronde maakte, was
het even stil waarna hij uitriep "Kore wa kirei desu", dat wil
zeggen "Dit is prachtig".
Ook werd op de expositie een afbeelding van Erik de Vries getoond,
die in kamp Tjikoedapateuh een cabaret had opgericht, 'Pret Achter
Prikkeldraad' of 'P.A.P.' Het acroniem was ook een verwijzing naar de
waterige ochtendpap. De Vries die later de bibliotheek van het
Tjimahi-kamp beheerde, schreef veel liedteksten, die hij bundelde in
Dit zijn de dromen waar de Jap niet aan kan komen. In april 1942 waren er
in kamp Bandoeng in 'P.A.P.' liedjes te horen als 'De Pharao', waarbij
De Vries als mummie was verkleed, en 'Mens durf te sterven'. 5 Ook in
kamp Tjilatjap had hij een belangrijk aandeel in het cabaret. Op 6 mei
1944 waren er 's avonds liedjes en verhalen te horen, op 18 juli een
piano-recital en op 2 augustus een 'song-and-dance'. 6 In de kampen
waren ook Sint Nicolaas, kerst- en nieuwjaarsvieringen.
Frans Schreuder, een van de auteurs van Gestrand in Indie. Muziek en
cabaret in gevangenschap (2005), herinnert zich een kerstviering uit zijn
jeugd in Makassar toen zijn moeder aan zijn vader vroeg om engelenhaar voor de kerstboom te kopen in de Japanse toko 'Kaneko'. Omdat
zijn vader niet op het woord engelen kon komen, vroeg hij om ramboet
dari njonja njonja soedah lama mata' , het haar van dames die al lang dood
zijn.
Andere momenten waar even het eentonige, armoedige en hongerige, kortom mistroostige kampbestaan enigszins 'feestelijk' werd
onderbroken, was de verjaardag van de Tenno Heika, de Japanse keizer. Het was toen feest. In Schreuders kamp kreeg iedereen een verrukkelijk, maar wel klein bordje nasi goreng. Of die andere keer, in
mei 1944, toen het pakket van het Rode Kruis eigenlijk bestemd voor
een persoon met z'n achten werd gedeeld. In het boekje Tjideng. Zwart
op wit. Vrouwenkamp Tjideng 1942-1945 (1977) staat het gedicht van
Ingeborg Tuckermann over koken en eten afgedrukt:
De gaarkeuken
De schoorstenen roken
De stookmeisjes stoken
De kampvrouwen koken
Zij roeren en malen
Zij slepen met balen
Ontelbare malen
De rijstdrums die stomen
De kampmensen komen
In rijen - in strOmen
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Boven: Aquarel, na de oorlog gemaakt door Miep Bakker.
Kamp: vrouwenkamp Tangerang.
Onder: Ingekleurde pentekening, gemaakt in 1945 door J.P.L. Kickhefer.
Kamp: mannenkamp Tjimahi.
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De kipassen kleppen
De kooksters die reppen
De opschepsters scheppen
Maar 't zwoegen en zweten
Is zo weer vergeten
Want - de wijk heeft weer letenT
Schreuder kende de 'Tuckersmannetjes' en Gwen de Ruyter de Wildt
die de dichtbundel illustreerde, van de sjouwploeg. Met hun tekeningen verdienden ze er een centje bij in de tijd dat vrouwen in de
'beschermde wijken' er een toko op nahielden.

Muziek
In de kampen werden liederen gecomponeerd en uit het hoofd
bestaande klassieke of populaire muziekstukken opgeschreven. Er
werd ook op bestaande melodieen nieuwe passende teksten over het
leven in het kamp geschreven. Een aantal van deze muzieknotities was
ook to zien op de tentoonstelling 'Pret achter Prikkeldraad'. Het piano-.
vioolduo Kraus-Goldberg was op uitnodiging van de Bond van Nederlands-Indische Kunstkringen in Indie aan hun tweede wereldtoernee
begonnen.8 Op tweede kerstdag 1942 gaf Lili Kraus een recital in de
Juliana School in Tjideng, de Europese kampwijk voor vrouwen en
kinderen in Batavia.
De belangstelling was geweldig en het zuiver muziekkunstgenot, dat de bekende pianiste bood, werd ten voile gewaardeerd. Het programma mocht er wezen: de Waldsteinsonate
van Beethoven, de sonate in a moll van Mozart, Boerendansen
van Bartok, Prelude van Debussy en de Wanderer-Fantasie van
Schubert.9
Aanvankelijk had het duo bewegingsvrijheid. Medio 1943 werden
ook zij en hun gezin geintereerd, Goldberg in Tjimahi. Daar gaf hij
diverse concerten, zo ook die ene keer toen hij uit zijn geheugen met
een potloodstompje op stukjes papier voor de beroeps- en amateurmusici aangepaste partijen van het vioolconcert van Beethoven opschreef.
Die werden gespeeld op krakkemikkige, gerepareerde en zelf gemaakte instrumenten. De violist zou hier later over zeggen:
Ik speelde de solopartij en dirigeerde een 'orkest' dat bestond
uit instrumenten in slechte staat. Een piano, waarvan negentien toetsen ontbraken, diende als slagwerk en voor ander
orkestgeluid. Een harmonium vervulde samen met enkele violen en een alt de functie van strijkorkest en houtblazers. Haren
voor de strijkstokken trokken we stiekem uit een paard van de
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voedseltransporten. De ongeschoolde violisten hadden geen
strijkstok; die speelden pizzicato.'°
Schreuder heeft als jongen optredens van het duo Kraus-Goldberg in
Tjideng meegemaakt." Tijdens het optreden van Lili Kraus in
Tangerang in 1944 zat Miep Bakker naast de piano. Ze tekende de pianiste en schreef erover in haar Kampherinneringen. Het leven in de jappenkampen Tangerang en Adek (2005):
Op een dag werd er een grote zwarte piano in gezet. De
Japanse commandant had voor de oorlog eens een pianoconcert in Tokio bijgewoond. De soliste van toen, Lili Kraus, zat bij
ons gevangen. Zodra hij haar zag, kwam er een piano het kamp
binnen. Zij werd verplicht gesteld er elke dag op te studeren,
en als het zo uitkwam moest zij een concert geven. Dat zou dan
een keer in de maand gegeven moeten worden. Nu, dat een
keer in de maand sloeg wel eens over, maar er zijn toch verschillende avonden aan de muziek gewijd geweest.
Na het eten wist ik dat er gestudeerd werd en zo zat ik dan in
dat verloren uurtje in de schaduw van een afdakje en liet de
klanken van een sonate van Mozart over mij heen gaan. Zoals
ik daar zat, met bijna niemand anders om mijn aandacht of te
leiden, kon ik mijn fantasie de vrije loop laten. Dan keek ik
naar het voorbijdrijven van de wolken, de zonnestralen en de
vogels, die allemaal van die plek te zien waren. Dan voelde ik
me bijna vrij. Hoe hoog ook de muren waren, de gedachten
waren niet aan banden te leggen. Gelijk met de klanken van de
piano stegen mijn gedachten op naar dat stuk hemel boven de
binnenplaats. Net als die vogel liet ik mij langs de wolken
zweven. Heerlijk was het. Boven de sawah's vloog ik.'2
Het toOnmalige hoofd van de radio-omproep Seiji Shimaura herinnerde zich later dat Lili Kraus op 17 of 18 augustus 1945 in het NIROMgebouw in Batavia vroeg of ze op de vleugel mocht spelen:
Ze rende ernaar toe en schoot haar vuile sandalen uit.
Liefderijk streelde ze de toetsen en begon plotseling als een
gek met haar hele lichaam te spelen. Tranen liepen haar over
haar wangen en zweet stond op haar schouders."

Thomasvaer en Pieternel
In een aantal interneringskampen traden op nieuwjaarsdag duo's op
die in navolging van Thomasvaer en Pieternel uit Vondels treurspel
Gijsbreght van Aemstel de gebeurtenissen van het afgelopen jaar de revue
lieten passeren en hun wensen voor het nieuwe jaar uitspraken. 14 In
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het tot Bersiapkamp geworden Tjimahikamp 4 was op 1 januari 1946
een avondvullend programma georganiseerd. Eerst werd `Dat is de
tawanan', op de wijs van 'Dat is de kleine man', van de varieteartiest
Louis Davids gezongen:
Het refrein:
Dat is de tawanan de kale tawanan
Die arme tawanan met dat verschoten bloesje an
Zo eentje met die vormeloze Nipponschoenen an
Die kale tawanan met dat Hei-Ho-er pakie an."
tawanan : gevangene, geinterneerde
Hei-Ho-er: Hollandse soldaat in Japanse dienst

Het echtpaar W. Hazevoet en A. Hazevoet-Tym spraken hun tweespraak 'Thomasvaer en Pieternel' uit:
T. Ik wilde nog iets onmenselijks wensen
Natuurlijk bestemd voor duivels, geen mensen
Die oorlogsmisdaden hebben begaan
Of aan landverraad hebben meegedaan
Maar mijn slechtste wens blijft toch nog to slap
Die ontstaat slechts in het brein van mof of van jap
Dus wens ik ze maar hun gerechte straf
En stap van dit onderwerp af.
[...]
P. De ons bewakende Hollanders — Britten
T. Kortom aan alien, groot en klein
P. Die beschermers of beschermd hier zijn
T. Wensen we heel in het kort
P. Dat alles wat zij verlangen, bewaarheid wordt.
Dat gauw het extreem gedoe is gedaan
Zodat ieder naar zijn eigen 'home' kan gaan.
T. Met fris geverfde echte muren
En Kilometers-verre buren.
P. Met kampen slechts als herinnering
In eigen complete familiekring
Kom Thomasvaer, nu gaan we maar.
ST
WIJ WENSEN U EEN GELUKKIG NIEUWJAAR'6

Al met al, feesten kan in bijzondere omstandigheden een rekbaar
begrip zijn.
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Kleurpotloodtekening gemaakt in 1942 door A. Sarfati.
Kamp: krijgsgevangenkamp Tjikoedapateuh.
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muziekleraar aan de muziekschool en het conservatorium in Rotterdam. Hij
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Vuurwerk, illuminaties en
wijnspuitende fonteinen
VOC-feestvreugde in Batavia
ADRIENNE ZUIDERWEG

Jacob Mossel kijkt naar zijn dochter, het is 20 maart 1748. De zeventienjarige in Negapatnam (Coromandel) geboren Philippina Theodora
zal die dag haar jawoord geven aan Johan baron Von Hohendorff. Haar
aanstaande echtgenoot die met zijn dertig jaar veel ouder is dan zij, is
de kersverse gouverneur en directeur van Javaas Noord-Oost kust.'
Volgens de Oost-Indische novellist, de VOC-chirurgijn in koopmansrang Willem Liedel, was de bruiloft in Samarang met een 'hier to
lande nooijt gehoorde pragt en praal, gecelebreerd'. 2 Dat vond ook Van
Hohendorffs vriend en voormalig gouverneur van de Noord-Oost kust
Eiso Sterrenberg3 zoals blijkt uit zijn gedicht Op het huwelyk van den welgebooren heer Joan Andries baron van Hohendorff en de wel-gebooren jonkvrouwe Philippina Theodora Mossel (1748) dat hij voor deze feestelijke gebeurtenis schreef:
Nu zeg ik, nu men hier zo groot een Bruyloft houd,
Als men op deze Cust, nog nimmer Celebreerde!
Ern]

Flinkt kranssen, Bruylofts yolk, maak dat de Vreugd vergroot
Fiool, Trompet en Harp, en Zangers, laat u horen,
En al wat maar vermaak kan doen aan oog en ooren,
Nu uwen Gouverneur hier 't Feest de Bruylofts-houd!4
Sterrenberg schreef nog een tweede gedicht: Ter bruylofte van [...] Joan
Andries Baron van Hohendorff [...] en Philippina Theodora Mossel. Hierin
hoopte hij dat zijn vriend aan de zijde van zijn vrouw kon uitrusten
van de oorlogshandelingen waarbij hij betrokken was geweest. Ze
was immers een bijzondere vrouw:
Zo ryk van Deugd, scherpzinnig en vol Geest,
Als schoon en fraay van leest,
En d'eerst in rang, in deze Wingesten,
Dees' was voor U ten besten!
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Nieuwe gouverneur-generaal
Wellicht sprak de trotse vader bij diens terugkeer in Batavia een
maand later in superlatieven over de bruiloft van zijn dochter. De
bewoners van de Oost-Indische hoofdstad konden zich ook opmaken
voor een feest, want van 16 tot 19 mei vierden ze de inauguratie van
prins Willem IV. Drie dagen lang illumineerden ze 's avonds hun
huizen. Om veiligheidsredenen mocht alleen in de thuynen en op de
straten buiten de stadsmuur vuurwerk worden afgestoken.5
Twee jaar later was het wederom feest want op 1 november 1750
was Jacob Mossel door de Raad van Indie tot de nieuwe gouverneurgeneraal benoemd. 6 Anderhalf jaar later vond zijn inauguratie plaats.
De feestvreugde was protocollair vastgelegd. In de vroege ochtend van
24 juli 1752 werden de vlaggen op de gebouwen en de VOC-schepen
op de rede gehezen. Onder trompetgeschal en paukengeroffel stelden
klerken, cavaleristen, grenadiers, burgercompagnieen en inlandse soldaten zich op langs de route van Mossels huis aan de Kali Besar, het
latere Toko Merah, naar het Kasteel. Ook de leden van de Chinese
wacht namen hun plaatsen in. Tijdens hun opmars klonk zachte
muziek, een nawee van het moordgeweld op de Chinese inwoners in
1740. In het Kasteel hadden zich directeur-generaal Julius van
Gollenesse, de leden van de Raad van Indie, de Raad van Justitie, kerkenraad, de overige bestuurders en de officieren van de Chinezen ver-

zameld. Op weg naar het Kasteel inspecteerde Mossel de erehaag en
na zijn aankomst kreeg hij, zoals iedere nieuwe gouverneur-generaal,
de sleutels van de Waterpoort en kruitopslagplaats, en de zegels van
de Weeskamer, het College van Schepenen en de Raad van Justitie
overhandigd. Nadat hij de felicitaties in ontvangst had genomen, herbenoemde hij de bestuurders in hun functie. Ondertussen hadden de
ruiters van de erehaag zich bij het overig VOC-personeel op het
Kasteelplein gevoegd. Onder trompetgeschal, pauken- en tromgeroffel
kwam Mossel naar buiten. Het officiele programma werd afgesloten
met het voorlezen van de Acte van Authorisatie waarmee Mossels
benoeming was bekrachtigd, en met het voorlezen van het Formulier
van de Eedaflegging van het VOC-personeel aan de Staten-Generaal,
de erfstadhouder, de Heren Zeventien en de nieuwe gouverneur-generaal.
Na het uitroepen van een luid 'Vivat' begon de receptie. De feestvreugde werd omlijst door het gebulder van kanonnen van het
Kasteel, de stadspoorten, buitenforten, het eiland Onrust en de schepen op de rede. Vanaf zes uur 's avonds tot ver in de vroege ochtenduren was het feest in de stad.
Ook ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis uitten dichtende VO C - dienaren hun vreugde. Zo schreef onderkoopman en tweede
administrateur P., alias Pieter Brandenburg in 1750 ter gelegenheid
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van Mossels verkiezing voor het hoogste ambt een Loff-bazuyn, dat
retorisch opent:
Wie Leerd m' een Helden Lied op keur van toonen Zingen?
Wie doet de Eer Trompet door Lugt en Wolken dringen?
Wie schetst de Deugden en verdiensten met my afr
Natuurlijk was het antwoord: Jacob Mossel. Brandenburg hoopte dat
hij de voormalige, 'wackeren Directeur' van Coromandel bij leven en
welzijn in hun beider geboorteplaats Enkhuizen in de armen kon sluiten, maar het lot bepaalde anders. Brandenburg overleed op 25 maart
1752 en was dus geen getuige van Mossels inauguratie. Dat was wel
C. Robyn, die ter gelegenheid van de inhuldiging een Herders-kout tusschen Pelias, en Damon (1752) dichtte. 8 In dit Oost-Indisch arcadisch
gedicht is het de herder Damon die de lezer inlicht wat er ging gebeuren:
'T is Asia niet alleen, de Vreugd moet tans Verzaaden
Wat hart dat Eerbiet draagt, voor de Ooster Maatschappy:
Het is Batavia alleen niet, daar men zy?
Neen, alle Lande die de Maatschappy behooren.
Is deezen Dag tot Vreugde en blydschap uytverkooren.
Wyl zyn Hoog Edeleyt de Hoog-Edele en dappere Held,
De Heer Jacob Mossel, op dees dag wert' Voorgesteld,
Waarop Pelias, zoon van de oppergod van de zee Poseidon, naar zijn
luit grijpt:
Dat ons den Hemel Vrolyk Gond
Om U' als Gouverneur, te Groeten
Van Needer-Lands, Wingewest in 't Oost
Het Strekke en Land, en Volk, tot Troost;
En Damon zijn verwachting van Mossels bestuur uitspreekt:
Dat Eens den Trotsen Indiaan,
Die tegens Uw bestier opstaan,
Die tegens Uw bestier opstaan,
En voor Uw' zig niet meer wil buygen,
Gevange werd door Uw belyed;
In Keetens herwaards aangeleyd
Op dat lien Snood Aard mag Getuigen
Dat Neer-lands Hooft der Maatschappy,
Een Haater is der Dwinglandy
Helaas heb ik (nog) geen informatie over C. Robyn. Vermoedelijk
werkte hij op het Secretarie van het Kasteel. Dit kantoor bleek een
kweekvijver voor dichters en toneelschrijvers te zijn. Menig kierk verruilde na het werk soepel zijn ganzenveer voor dichterspen.
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Nog nagenietend van de feestvreugde moesten de inwoners van
Batavia zich echter opmaken voor bezinning. Want twee weken voor
zijn inauguratie had Mossel uit het vaderland het bericht ontvangen
dat Willem IV was overleden. 9 Wellicht hadden de Bataviase bestuurders om praktische reden voorrang aan Mossels inauguratie gegeven.
Want met het aannemen van de rouw voor Willem IV zou een rouwperiode van drie maanden beginnen en zou Mossels inhuldiging in de
verdrukking komen.
Maar dood en leven wisselen elkaar af. De rouw werd reeds medio
oktober afgelegd nadat bekend was geworden dat de opvolging van
Willem IV veilig was gesteld. 1° De inwoners waren verheugd en illumineerden hun huizen en thuynen. Ze konden de feestverlichting laten
staan, want begin november werd vijf dagen lang de verjaardag van
prinses Anna, de weduwe van prins Willem IV, uitgebreid gevierd. Op
de ene avond waren de huizen en thuynen langs de Jakatraseweg verlicht, op de andere de huizen binnen de stadsmuur. 's Avonds was het
feest voor de genodigden in een daarvoor speciaal opgetrokken
gebouwtje op de kop van de Jakatraseweg. Er was eten en drinken,
een bal en andere vormen van vermaak. Op de laatste feestdag sloten
de op de dat moment aanwezige inlandse vorsten zich bij de feestvierders aan.

Bruiloftsfeest van Geertruijda Mossel
Vijf jaar later was het wederom feest voor de familie Mossel. Op
24 april 1757 trad Geertruijda Margaretha, het jongere zusje van
Philippina, in het huwelijk met Pieter Cornelis Hasselaar, de pas
benoemde resident van Cheribon. 11 Natuurlijk moest Geertruijda's
bruiloft die van Philippina overtreffen, alleen al omdat het ditmaal een
huwelijk van de dochter van een gouverneur-generaal betrof. De festiviteiten waren in een gedetailleerd draaiboek vastgelegd.'2
Aan het eind van de middag maakten de leden van de Raad van
Indie en hun vrouwen hun opwachting in Geertruijda's ouderlijke
woning aan de Kali Besar. Ze feliciteerden de vijftienjarige bruid, haar
vader, zuster Philippina, zwager Johan von Hohendorff en benjamin
Jacob junior die kroonjonker was. Pieter van Hasselaar werd door Van
Hohendorff en de andere getuigen van zijn huffs op de Tijgersgracht
opgehaald. Het gezelschap bewonderde de praalbogen en papieren
lantaarns langs de route. Aangekomen in de woning van de bruid
begroette Pieter Philippina en zag hoe Jacob jr. zijn zuster tot bruid
kroonde met haar met diamanten ingelegde bruidskroon. Daarna
maakte het bruidspaar zich met zijn gasten op voor de inzegening in
de Nederduitse Kerk. Daar nam Geertruijda plaats in de kerkbank van
de familie Mossel en Pieter in de bank van de leden van de Raad van
Indie.
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Voorganger Sybrandus Columba" nodigde na zijn preek het bruidspaar uit naar voren te komen voor de inzegening van hun huwelijk.
Geertruijda werd begeleid door de leden van haar vaders lijfwacht,
Pieter door zijn getuigen. Na de inzegening klonk muziek, uitgevoerd
door de muzikanten van het Heerenlogement' 4 op de Moorsegracht,
waar in die tijd toneeluitvoeringen waren. Na afloop van de dienst
maakten het bruidspaar en hun gezelschap een rijtoer door de stad die
met vlaggen, wimpels, palmtakken en feestvuurwerk was versierd.
Inwoners van Chinese, Arabische en inlandse afkomst musiceerden, ,
de Chinezen waren verkleed als was het hun nieuwjaarsfeest. De stoet
reed langs Hasselaars huis dat was geillumineerd met twee grote piramidale stellages waarop was te lezen: 'Vivat Jacob Mossel' en 'Vivat
P.C. Hasselaar en G.M. Mossel'.
Aangekomen op het Kasteel, bewonderden het bruidspaar en zijn
gasten de geillumineerde piramides, de stellages met 'Vivat Jacob
Mossel' en 'Vivat Bruijd en Bruijdegom', de twee grote fonteinen met
polychroom houten beelden en de twee podia waarop die avond
Chinees toneel was te zien. Geertruijda werd naar het receptievertrek
geleid. Aan de muur achter haar hingen drie spiegels zodat ze voor de
zeshonderd gasten goed zichtbaar was. De receptie begon om zes uur.
De zaal was verlicht met kaarsen, vetpotten en wassen beelden. Onder
de genodigden waren inlandse, Arabische en Chinese officieren die in
hun met juwelen, gouden en zilveren borduursels versierde kledij er
schitterend uitzagen. Om half acht begon het bal, voor de muziekliefhebbers was er in een ander vertrek een concert. Tot twaalf uur werd
er gedanst en gemusiceerd. Daarna was het tijd voor het souper.
Tijdens de maaltijd die tot de vroege uurtjes duurde, klonk opnieuw
muziek. Toen het feest was afgelopen, werd de bruid naar haar praalbed geleid. Daar namen Geertruijda en Pieter afscheid van hun gasten.
Niet alleen Batavia genoot van de bruiloft, dat deden de lezers van
de Nederlandsche jaerboeken een halfjaar later ook. De redactie van dit
vaderlandse tijdschrift was namelijk in het bezit gekomen van het
draaiboek met aanvullingen en vond de 'luisterryke plegtigheid' dermate 'aenmerkelyk' dat ze aandacht aan de festiviteiten schonk, met
name aan de fonteinen op het Kasteelplein die 'Wyn storten, tot vreugde van het Volk'." Dat is opmerkelijk, want in het draaiboek worden
geen wijnspuitende fonteinen vermeld, blijkbaar wel in de aanvullingen. De redactie van de Nederlandsche jaerboeken vatte de festiviteiten
samen: 'al wat Luister, Rykdom en Blydschap kon vertoonen, werd
hier op het uitmuntendste gezien', in het midden latend of de feestvreugde dankzij of ondanks de wijnspuitende fonteinen was.

Feesteling Petrus van der Parra
Onder de bruiloftsgasten waren directeur-generaal Petrus van der
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Parra en Adriana Bake.' Ook zij waren aangestoken door het Bataviase
feestvirus. Toen drie jaar later, op 29 april 1760, met de geboorte van
hun zoon hun langgekoesterde wens in vervulling ging, was vader
Petrus door het dolle heen. Hij liet een geboorte-annonce drukken en
stuurde die naar VOC-bestuurders. En er verscheen de gedichtenbundel Heil-groeten. Kosten noch moeite waren gespaard om de bundel die
was opgedragen aan de trotse ouders, er feestelijk uit te laten zien: de
titelpagina was met rode en zwarte letters gedrukt, er waren versierde
kapitalen gekozen en onder de meeste gedichten stond een sierlijk
vignet.
Een van de gedichten is geschreven door de onderchirurgijn en
boekhouder Hermanus Terkamp.'7 In 'Op de Blyde Geboorte Van Den
Jongen Heere Petrus Albertus van der Parra Junior" 8 dichtte Terkamp
over de belangrijke vader en de nieuwe wereldburger:
Nu zal de stam van Van der Parra groeijen,
En schieten Hoog zyn Takken in de lucht,
Daar Nyd noch Tyd zyn weel'gen groei besnoeijen,
En Batoos yolk vast zegent zyne vrucht.
[...]
Is Vader steun van Injes Maatschappye,
En Neerlandsch Staat een Eel-raads Juweel,
De liefde en lust van Batoos's Burgerije?
Die Eernaam wordt ligt een maal ook Uw deel,
0 Knaap! door wien 's lands welvaard aan zal wassen,
Hoe groet 't Heelal Uw' pas gereesen dag?
De Ruime lucht en Aarde en water plassen,
Elk wacht verheugt Uw' optreede in 't gezach29
Ook de trotse vader komt in Heil-groeten aan het woord, verscholen
achter de zinspreuk Uyt Schuldpligtige Dankbaarheid. In 'Zegenwensch ter
geboorte van den jongen heere Petrus Albertus van der Parra, junior'2°
memoreert hij dat God de gebeden van hem en zijn vrouw had verhoord. Hen was een stamhouder geschonken:
'K Heb thans reeden God te loven,
Die Ons heeft verhoort van boven;
Want myn Dis en Bedgenoot,
Heeft by vrugtbaarheid gegeven;
Ja myn tweede Ziel, myn Leven,
Ziet een Zoon uyt Haren schoot.
Een jaar later was het opnieuw feest in huize Van der Parra, want op
15 mei 1761 was Petrus sr. door de Raad van Indie tot gouverneurgeneraal gekozen als opvolger van Jacob Mossel die in de voorafgaande nacht was overleden. 2 ' De inhuldiging was op 29 september 1763,
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het was die dag tevens Van der Parra's verjaardag. Zijn inauguratie
week niet of van die van Jacob Mossel, hij was er als raad van Indie
bij aanwezig geweest. Echter, zijn festiviteiten na het officiele programma overtroffen die van zijn voorganger.
Aan Van der Parra's huis aan de Jacatraseweg waren voor die gelegenheid twee vleugels en een vrijstaand gebouwtje gebouwd. 22 De
festiviteiten begonnen om zes uur 's avonds. Nadat de gasten aan de
nieuwe gouverneur-generaal en zijn vrouw waren voorgesteld, begon
het bal en danste een ieder totdat kanongebulder het vuurwerk en de
geillumineerde decoraties aankondigde. Het vrijstaand gebouwtje was
met vetpotten en kroonluchters verlicht. Er waren versieringen aangebracht, er brandde siervuurwerk en vanaf het dak keek de Faam naar
de feestvierders. De twee vleugels aan het huis waren met zuilen,
wapens en arenden versierd. Er stonden beelden. Drie fonteinen
spuwden vuurwerk, er was bontgekleurd en zilver- en goudkleurig
siervuurwerk, een draaiende zon en een vuurwerkstellage met 'Vivat
Petrus Albertus van der Parra'. Nadat het gezelschap de versieringen
had bewonderd, werd het bal vervolgd tot het tijd was voor het souper. Onder trompetgeschal en paukengeroffel brachten de gasten
toasten uit, aanvankelijk met kleine glazen maar weldra met bokalen.
Het feest duurde tot in de vroege uren. In de dagen na het feest bewonderden de Batavianen de versierde en geillumineerde huizen.
Inauguratiedag 29 september was tijdens Van der Parra's bestuur een
feestdag voor het VOC-personeel.
De uitbundige festiviteiten bij Van der Parra's inhuldiging pasten in
de achttiende-eeuwse traditie van het vreugdefeest. 23 Alles was toegesneden op de nieuwe gouverneur-generaal, de VOC en Batavia. Zijn
inauguratie was een bevestiging van diens absolute macht. Hem werd
op dezelfde wijze eer betoond als de stadhouder in de Republiek of de
vorst in Frankrijk.
Ook Van der Parra's benoeming werd op literaire wijze gevierd. Zo
verscheen de leerrede die J.W. Swemmelaar 24 in de Nederduitse kerk
had uitgesproken. 25 Hermanus Terkamp, inmiddels opperchirurgijn,
schreef het lierdicht 'Ter Verheffinge van Zijn Edelheid Petrus Albertus
vander Parra, tot Gouverneur Generaal van Nederlands Indie'. 26 In dit
lange gedicht meende Terkamp dat het voor Van der Parra geen belemmering was 'Ver van 't zalig Land / Waar Weetenschap haar' Troon en
Kerk in plant' een natie in to richten.27
Twee dagen na Van der Parra's inauguratie, werd in de zaal van het
Heerenlogement het toneelstuk Apolloos vreugde-feest van de Bataviase
burger Pieter de Vries 28 opgevoerd. De toeschouwers kregen een 'Groot
divertissement met Dans, Konst- Vliegwerken en Illuminatien' voorgeschoteld. De personages waren klassieke goden en personificaties
van menselijke eigenschappen. De godin van de dageraad Aurora
introduceert Van der Parra:
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0 Java! uw Geluk is grootlyks te waardeeren;
Myn ligt bestraald met vreugd het Hoofd der Opperheeren,
Die deeze blyde Dag als VADER in uw land
Bevestigt word, daar Groot en Kleen hem bied de Hand,
En Trouwe zweerende die Eerkroon doen ontfangen;29
In het volgende toneel kijkt de Nyd naar de festiviteiten:
Wat ruyst zoo lieffelyk aan de Asiaanse Stranden,
Hoe galmt de Vreugd al om, men ziet de Pylen branden.
Met Konst en Praal verzeld tot aan het Star-Gewelf;3°
en spuit haar kritiek over de uitbundige feestvreugde:
Ik kom myn ook vertoonen,
Om al de Ydele Pragt en Statie by te woonen;
Die in Batavia in hoogsten Toppunt ryst.
Ik kan niet dulden dat de Vrolykheid zoo pryst
Het geen een ieder laakt; waar wil dit langer heenen?
Waar lykt dit na? De Ned'righeid is nu verdweenen;
Ja, Hollands oude Wet is niet meer in Waardy:
Men bouwt een Kunst'ge Vaart, den Landaart is niet vry,
Om prachtig uytgedost op het heerlykst te verschynen.
Ik zal, zoo veel ik kan, die Vreugde doen verdwynen."
Maar die kans krijgt ze niet en de feestvreugde gaat gewoon door:
Juygt, Batavieren! Juygt; gy moogt met Regt nu pronken,
Wyl Parra u als Hoofd zy deeze Dag geschonken.32
Het toneelstuk eindigde met een ballet door de Bataviase jeugd.
Het nieuws over de feestvreugde voor Van der Parra's inauguratie
werd door toedoen van de Nederlandsche jaerboeken ook in het vaderland
bekend. In april 1764 schreef de redactie dat de festiviteiten van een
'onbeschryflyke Vreugde' waren.33
Een jaar later werden die dunnetjes overgedaan. Van der Parra had
niet alleen zijn eerste jaar als gouverneur-generaal erop zitten, hij
vierde ook zijn vijftigste verjaardag. In het Heerenlogement werd ter
gelegenheid hiervan het toneelstuk Loff- en vreugde viering', in het choor
aan Apollo toegeweid van de derde meester Laurens Brezee opgevoerd.
Brezee had zich voor de titel en inhoud van zijn toneelstuk laten inspireren op dat van Pieter de Vries.

Pracht en praal
Van der Parra vierde de hoogtepunten in zijn bestuur en persoonlijk
leven met veel vertoon. Zo ging ook zijn zilveren bruiloftsfeest met
Adriana in 1768 niet geruisloos voorbij. VOC-boekhouder Bokko
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Sabinius de Jongh34 schreef voor hen het gedicht Op den zilveren feestdag. 35 Bokko de Jongh voelde zich als oud-collega van Van der Parra
vereerd dat hij het zilveren bruidspaar mocht toespreken en hoopte dat
het zich die dag later zou herinneren:
Als gy dees dag aanschouwt na Vyffentwintigh Jaaren.
Wanneer dit dierbaar Feest in blinkendt goudt eens praalt,
Als de ouderdom U ciert met Zilverwitte haaren,
En dat U waarde telg aan U de zorg betaalt,
Die gy voor hem thans draagt in zyne Jonge Jaaren.36
Ook Van der Parra's tienjarig ambtsjubileum in 1771 werd uitgebreid
gevierd. Ditmaal was het de voormalige docent klassieke talen en
assistent op het Generale Secretarie Christiaan Godlof Krosche1 37 die
de jubilaris feteerde met zijn Lierzang op de verovering van Jakatra. 38 De
festiviteiten waren op 30 mei, de dag waarop de stichting van Batavia
werd gevierd. Natuurlijk droeg Christiaan Kroschel, collega van Hermanus Terkamp en Bokko de Jonge, zijn Lierzang aan Van der Parra op:
Gedoog, dat ik, Hoogedle Heer,
0 Van Der Parra! dezen morgen,
Gebukt voor U in diep ontzag,
Ter eer van Neerland zingen mag.39
Aan de hand van de feestelijke gebeurtenissen in de gezinnen van de
VOC-dienaren Jacob Mossel en Petrus van der Parra is een inipressie
gegeven van Bataviase VOC-feesten. Die waren uitbundig getuige de
wijnspuitende en vuurwerkspuwende fonteinen. Ze overtroffen daarmee in drank de Ulmse Slemptage van het Duitse VOC-personeel, de
vreugdevolle bacchanalen bij aankomst van nieuwe land- en lotgenoten. Het vuurwerk leek dat van de Chinese inwoners bij hun Nieuwjaarsvieringen to overtreffen. Natuurlijk moesten dergelijke feesten de
alledaagse sleur doorbreken.
Eigenlijk was het uitbundige vertoon in strijd met de resolutie tegen
de pracht en praal die Jacob Mossel op last van de Heren Zeventien in
1754 had uitgevaardigd. Mossel, geassisteerd door Van der Parra, had
hierin paal en perk gesteld aan de overdaad en luxe. Dat aan het praalvertoon werd gemorreld, blijkt uit de kritische woorden van 'de Nyd'
in het toneelstuk Apolloos vreugde-feest van Pieter de Vries ter gelegenheid Van der Parra inauguratie. Maar daar was VOC-assistent
Johannes Hofhout die de festiviteiten had meegemaakt, het niet mee
eens. Hofhout die in zijn Nieuwe beschrijving van geheel Oost-Indien de
feesten als 'Vorstelyk, niet min Luisterryk'4° memoreerde, was van
mening dat Van der Parra juist een vorstelijke huishouding moest
voeren, wilde hij op gelijke voet staan met de 'trotsche en prachtige
aart en levenswys der Indische Vorsten'.
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Noten
1 Aan de basis van de benoeming van Johan Andries baron Von Hohendorff
(geboren in 1717 te G8rlitz) lag diens gezantschap in maart 1742 naar het
roerige Soerakartase hof. Zijn inauguratie vond plaats op Philippina's verjaardag op 20 februari 1748.
2 Rijksarchief Limburg, Huis Well, inv.nr. 766, fol. 1.
3 Op 25 oktober 1733 was Sterrenburg als adelborst in Batavia aangekomen.
Hij werd onderkoopman in Hough (Bengalen), Batavia en Semarang
(1746). Hij maakte Van Hohendorffs bruiloft niet mee omdat hij vanaf juli
1747 in Batavia was om zijn kritiek toe te lichten op de verbeteringen van
gouverneur - generaal Van Imhoff voor de Noord-Oost kust. Sterrenberg
vond die nadelig voor de Javanen (Nederlandsche jaerboeken 1757, XI, p. 859885).
4 Sterrenberg 1748, p. 16-17, 18-19.
5 Resolutie 16 mei 1748 (Van der Chijs 1888, V, p. 555).
6 Op 30 juni 1751 gaf erfstadhouder prins Willem IV in Den Haag zijn goedkeuring en in mei 1752 liet de Raad van Indie een akte van aanstelling
opmaken. Op 8 oktober benoemden de Heren Zeventien hem tot gouverneur-generaal (Gelders Archief, Familie Brantsen, inv.nrs. 286c-d;
Nederlandsche jaerboeken 1753, VII, I, p. 554; Van der Chijs 1889, VI, p.199).
7 Brandenburg 1750, katern A2r.
8 De samenspraak bestaat uit 8 strofen in folio.
9 Op 11 (Nederlandsche jaerboeken 1753, VII, I, p. 548-549) of 12 (Van der Chijs
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1889, VI, p. 242-243) juli 1752 kondigde Mossel de rouwvoorschriften af.
10 Op 6 juli 1752 had Mossel bericht ontvangen over de erkenning van prinses-douairiere Anna van Hannover als gouvernante van de Republiek en
voogdes van de minderjarige erf-stadhouder Willem V (Van der Chijs 1889,
VI, p. 240 en 291 voor de festiviteiten in oktober en november 1752). Zie
Hofhout 1786, katern *6r.
11 Hasselaar (Batavia 24 maart 1720-Amsterdam 27 april 1796) was voor zijn
scholing naar het vaderland gestuurd. Na zijn studie rechten werkte hij in
Amsterdam als schepen. In september 1756 keerde hij als opperkoopman
naar Batavia terug. Op 25 maart 1757 werd hij benoemd tot resident van
Cheribon. Later volgden benoemingen tot regent van Soemedang en Parakanmoetjang (12 mei 1758), buitengewoon raad van Indie (1765) en
gewoon raad (1771). Hij repatrieerde als commandant van de retourvloot
in november 1771. In zijn woonplaats Amsterdam was hij VOC-bewindhebber en burgemeester.
12 Gelders Archief, Familie Brantsen, inv.nr. 287f. Zie ook H.J. de Graaf. Wonderlijke verhalen uit de Indonesische historie. Den Haag: Moesson, 1981, p. 6775.
13 Sibrandus Columba (1729-1785) was op 9 september 1750 in Amsterdam
tot predikant bevestigd en trad op 18 november dat jaar in VOC-dienst.
14 De Haan 1922, II, §1354.
15 Nederlandsche jaerboeken 1757, II, p. 1114-1117.
16 Het echtpaar Van der Parra was geboren en getogen in Oost-Indie. Van der
Parra (1714-1775) trad als 'soldaat van de penne' in 1728 in VOC-dienst.
Tot zijn dood was hij werkzaam in de Generale Secretarie en andere werkvertrekken van het Kasteel. Hij klom op van assistent (1731) tot raad van
Indie (1752) en directeur-generaal (1755). Adriana Bake (1724-1787) was
op 11 juni 1743 met Van der Parra getrouwd.
17 Hermanus Theodorus Terkamp (?-Batavia 5 januari 1779) was op 23 september 1754 in dienst van de VOC getreden en was op 31 mei/7 juli 1755
in Batavia aangekomen.
18 Heil-groeten 1760, p. 1-6. Terkamp gaf zijn gedicht het motto "Ili Marcellus
Eris', uit Virgilius' yeEnaes (boek 6, 883). De uitdrukking 'Gij zult Marcellus
zijn' werd gebruikt voor een persoon van wie men hoge verwachtingen
koesterde. Om dat to benadrukken ondertekende Terkmap met: 'sat cito si
sat bene', het gaat snel genoeg als het maar goed gedaan wordt.
19 Heil-groeten 1760, p. 4-6.
20 Heil-groeten 1760, p. 24-25.
21 Pas met de brief van 11 november 1762 van de Heren Zeventien was zijn
benoeming een feit (Van der Chijs 1890, VII, p. 661). Goedgekeurd in de
vergadering van de Raad van Indie op 7 juni 1763 (Ontwerp 1763, p. 12),
resolutie 17 juni 1763 (Van der Chijs 1890, VII, p. 660).
22 Nederlandsche jaerboeken 1764, XVIII, p. 377-390, april 1764. Bosboom
(1902, p. 244-256) baseert zich op het Dagregister. Zie ook De Bruijn en Kist
2001, p. 44-45; Zandvliet 2002, p. 54, 151.
23 Zie voor achttiende-eeuwse vreugdefeesten Grijzenhout 1996.
24 Johannes Wilhelmus Swemmelaar (Duisburg 1724-Batavia 1 december
1764) arriveerde op 30 januari in Batavia. Hij was predikant in Batavia en
Semarang (1755-1760).
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25 In 1766 verscheen bij Francois Tetsch de Schriftmaetige en uitgebreydde verhandeling over Spreuken XXIV: 21 en 22. Door J.W. Swemmelaer. Het boek, in groot
kwarto formaat, bevatte een voorwerk en 150 bladzijden tekst. Tot op
heden heb ik geen exemplaar teruggevonden.
26 Terkamp nam dit gedicht op in zijn bundel Proeven van dicht en letteroefeningen (Batavia: Francois Tetsch, 1770), p. 81-90. Zie ook De Haan 1911, II,
p. 572.
27 Terkamp 1770, p. 82, 84-86; met Terkamps aantekening: 'Die U to voorschyn bragt de Voorstelling is geschied op den negen en twintigsten
September 1763. zijnde Zijn Hoog-Edelheids Negen en veertigste Verjaardag' (p. 85).
28 Pieter de Vries (Dordrecht ?-Batavia 28 december 1775) kwam op 17 september 1737 in Batavia aan. Aanvankelijk was hij soldaat en assistent
(1737), daarna vermoedelijk vrijman (buiten koninklijke jurisdictie
24 januari 1739).
29 De Vries 1763, p. 7-8.
30 De Vries 1763, p. 8.
31 De Vries 1763, p. 9.
32 De Vries 1763, p. 12-13.
33 Nederlandsche jaerboeken (1764, p. 377-384 (cit.)).
34 Bokko Sabinius de Jong(h)(e) wend in 1751 als soldaat in Batavia getraceerd. Het is niet duidelijk of hij er was geboren of er zich had gevestigd.
Zijn carriere is wel bekend: assistent op het Generale Secretarie (17521753), het Garnizoen Comptoir (1755) en het Negotie Comptoir (1757),
boekhouder (1760-1772) en eerste secretaris van de Bataviase regering
(1774).
35 Op de titelpagina is geen drukker vermeld, vermoedelijk was het Francois
Tetsch. Het drukwerk ziet er goed verzorgd uit en er zijn geen drukfouten.
Het gedicht telt inclusief de titelpagina zeven bladzijden. Het papier heeft
het vignet van de Kamer Amsterdam.
36 De Jongh 1768, katern ):(4r.
37 Christiaan Godlof(f) Kroschel (Zilichouw ?-Batavia 13 augustus 1777) was
in Colombo docent klassieke talen (1770). In Batavia was hij op het
Generale Secretarie werkzaam als assistent (1771-1772), ordinair klerk
(1773) en tweede secretaris Hoge Regering (1773).
38 Het enig bekende exemplaar is ter inzage in Perpustakaan Nasional
Jakarta. E. du Perron nam Kroschels Lierzang op in zijn Muze van Jan Cornpanjie (1944, p. 187-189).
39 Kroschel 1771, p. [2].
40 Hofhout 1786, p. 91-106.
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Planters in Deli
Het leven een drankfeest
GERARD TERMORSHUIZEN

Vooruit - drink uit
Je splitje en je paitje,
Je kouwe nattigheidje,
De soesah is gedaan.
Er is geen beter leven
Voor elke Deliaan
Dan met hari besar
In Medan aan de fuif to gaan.
(Refrein uit het Deli-lied 'Hari Besar' van Koos Speenhoff)1

Inleiding
Het aan Sumatra's Oostkust gelegen Deli was een apart stukje Indie,
een kolonie in de kolonie, in de meest letterlijke zin ontworsteld aan
het oerwoud. Vanaf 1863 werd er tabak verbouwd, maar vooral de
rubber werd er in later jaren een enorm succes. Het 'wonder van Deli'
werd het genoemd. Maar hoe meedogenloos zich daar het leven, voor
de koelies zowel als voor de over hen heersende Europese 'assistenten', voltrok, bleef decennialang vrijwel onzichtbaar. Pas in het begin
van de vorige eeuw kwam het een en ander naar buiten over het barbaarse slavenbestaan van de tienduizenden arbeiders. Maar een officieel rapport dat de wantoestanden bevestigde verdween, politiek
inopportuun als het was, in de doofpot. 2 Wel kwam er onder invloed
van de ethische politiek geleidelijk aan enige verbetering in de leefomstandigheden van de koelie, maar dat veranderde weinig aan zijn
uitbuiting en vernedering.

Schry-vers over Deli
Goeddeels verborgen bleef dus large tijd de ellende van de koelie.
Maar ook over het leven van de Europese planter kwam maar bitter
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Het echtpaar Szekely-Lulofs in hun woning in Budapest, jaren dertig.
Collectie Gerard Termorshuizen.
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weinig naar buiten. In feite was het pas vanaf het begin van de jaren
dertig dat men in Nederland kennis kon nemen van wat zich in die
verre uithoek van de Indische archipel aan menselijke misere afspeelde. Maar toen was het ook meteen raak. Ik doel hier op de vanaf 1931
verschijnende romans van Madelon Szekely-Lulofs (1899-1958), die
door haar twee achtereenvolgende huwelijken met Deli-planters Hendrik Doffegnies en de Hongaar Laszlo Szekely (1892-1946) - als
een van de eerste Europese vrouwen de mannenwereld van Deli was
binnengedrongen. Vooral haar eerste roman, Rubber (1931), was niet
minder dan een sensatie: het werd in vier jaar tijd zeven maal herdrukt, veelvuldig vertaald, op het toneel gebracht en vervolgens verfilmd. Het boek werd niet alleen vergeleken met de Max Havelaar, maar
het had ook een soortgelijk maatschappelijk effect: voor het eerst werd
serieus werk gemaakt van de humanisering van het arbeidsregime in
Deli. Madelon was op slag beroemd en - niet verrassend natuurlijk verguisd, vooral in de kolonie waar zij door de rechtse pers - onder
aanvoering van H.C. Zentgraaff, hoofdredacteur van de Java-Bode, - in
uiterst beledigende termen werd beschuldigd van grove leugens en
landverraad.
Behalve Madelon schreef ook haar man Laszlo Szekely over Deli,
onder meer in de vorm van een tweetal in zijn moedertaal geschreven
documentaire romans die beide in een Nederlandse vertaling verschenen: Van oerwoud tot plantage in 1935 en Rimboe in 1949. Naast deze
beide auteurs speelt ook een volstrekt nieuwe verschijning een rol in
mijn bijdrage: de Hongaar Radnai wiens onder andere over Deli handelende dagboek op miraculeuze wijze behouden bleef en mij door
een wonderlijk toeval in 2001 in handen viel.

Recente aandacht
Het koloniale Deli krijgt de laatste vijftien jaar een opmerkelijke aandacht. Wat Madelon Szekely-Lulofs betreft, kan men zelfs spreken van
een herontdekking. Verschillende studies werden aan haar werk
gewijd; van belang bovendien was een groot stuk van Rudy Kousbroek in NRC/Handelsblad - het is van 1983 en werd later opgenomen
in zijn Het Oostindisch kampsyndroom3 - waarin hij behalve op de literaire kwaliteiten van Rubber de nadruk legt op de historische betrouwbaarheid van het daarin geschetste beeld van Deli. Dat zij weer terug
was in de publieke aandacht, bleek in 2001 toen Olf Praamstra en ik
een uitgave verzorgden van Madelons laatste, nooit in boekvorm verschenen, roman Doekoen.4 Het kreeg drie drukken. In 2005 kwam
Kester Freriks' roman Madelon. Het verborgen leven van Madelon SzekelyLulofs uit. En met bijzondere belangstelling kijken wij uit naar de

binnen afzienbare tijd to verschijnen biografie van Madelon Lulofs van
de hand van Frank Okker. En dat is nog niet alles.
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Bij die hernieuwde belangstelling voor het koloniale Deli speelt de
jonge Hongaar Gabor Pusztai een belangrijke rol. Hij studeerde in
1995 in Leiden of op een scriptie over het leven en werk van Laszlo
Szekely (1892-1946) en schreef op basis daarvan een artikel in Indische
Letteren. 5 Szekely was vanaf 1914 planter in Deli en sinds 1926 echtgenoot van Madelon Lulofs. Het is dankzij Pusztai dat we toegang hebben gekregen tot de in het Hongaars geschreven literatuur en egodocumenten over Deli. Wat dat heeft opgeleverd en nog zal opleveren
is van grote waarde. Ik wijs er bijvoorbeeld op dat we er pas sinds
1997 dankzij een opzienbarend artikel in Indische Letteren van de hand
van Pusztai en Praamstra ervan op de hoogte zijn dat Szekely's Van oerwoud tot plantage een op bepaalde punten ernstig vertekend beeld geeft
van wat de auteur in het Hongaarse origineel had onthuld over het
leven op de plantages in Deli. 6 Verantwoordelijk daarvoor was zijn
vrouw, die de vertaling van haar man diende te corrigeren maar er in
werkelijkheid een gecensureerde versie van maakte, bang dat het boek
schandaal zou maken in Nederland en Indie. Schandaal maakte het
overigens toch, tot in de Volksraad toe; het voert te ver hier op in te
gaan.

Met vreemde open
Is het inderdaad, zoals Pusztai en Praamstra opmerken, de hoogste tijd
dat er van Szekely's boek een nieuwe vertaling verschijnt, dat wil niet
zeggen dat het ons ter beschikking staande gecensureerde Van oerwoud
tot plantage van weinig belang is. Integendeel zelfs. Het is een intrigerend egodocument, geschreven door een niet-Nederlander die alleen al
daarom minder bevooroordeeld, objectiever aankeek tegen die wrede
wereld die Deli was. Madelon merkte er in een brief over op:
En dikwijls had ik bij het lezen ervan gedacht: hoeveel scherper ziet een vreemde de dingen. Hoeveel juister haalt hij lets
naar voren, wat ik bijvoorbeeld niet eens opgemerkt zou hebben, Orndat Indie mijn land is.'
'Hoeveel scherper ziet een vreemde de dingen.' Zo'n vreemdeling was
ook Istvan Radnai, een volle neef van Szekely met wie hij in 1914 naar
Deli reisde om daar een baan te zoeken. Szekely kreeg werk, Radnai
niet. Hij keerde terug naar Europa, kwam als militair in de Eerste
Wereldoorlog terecht en sneuvelde in 1917. Radnai hield zoals gezegd

een dagboek bij (Szekely trouwens ook, maar dat ging verloren),
onder meer over de anderhalve maand die hij in Medan doorbracht.
Tezamen met een achttal in Deli gesitueerde verhalen van Szekely die
hij in de jaren dertig schreef voor Hongaarse kranten en tijdschriften
zal dit dagboekgedeelte volgend jaar door Pusztai en mij worden uitgegeven bij KITLV Uitgeverij in Leiden.
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Samen met zijn neef Szekely in Medan uitkijkend naar werk,
noteert de dan tweeentwintigjarige Radnai ondertussen wat hem frappeert. Op 11 mei 1914, hij is dan nog maar pas in Medan, schrijft hij:
Het leven is hier erg interessant. Het eerste wat je meteen
opvalt, is het mateloze drankgebruik wat de mensen hier doen.
'Unheimlich' is het volgens de Duitsers. Als je een paar keer
per dag niet aangeschoten bent, dan ben je geen mens. De
meesten hier zijn bezorgd om ons. Ze vragen zich af, wat voor
planters we zullen worden als we niet eens drinken.
Over de wijze waarop een groep naar Medan afgezakte planters de
Pinksterdagen doorbrengt, merkt hij op 2 juni 1914 op:
Het drinken begon al 's ochtends en het ging door tot maandagochtend. 'Godverdomme!' Zo zeggen de kaaskoppen het. Ze
dronken bier, champagne, Rijnwijn en Italiaanse rode wijn,
vervolgens weer bier en daarna 'Knickebein', jenever.
En aan het eind van zijn verblijf, op 13 juni 1914, concludeert hij:
Gedurende mijn verblijf van zes weken heb ik dertig tot veertig planters leren kennen. Sommigen zitten hier al zeven jaar,
weer anderen al sinds achttien jaar, maar geen van hen heeft
een rode cent kunnen sparen. Het leven is hier erg duur en al
ben je tegen de alcohol, vroeg of laat raak je toch aan de drank.
En dat gaat duizenden kosten. De planters komen iedere avond
bijeen, of bij een van hen [...] en vreten en zuipen van alles
[...]. Die geen schulden maakt, is nog goed af. En wat wacht de
planter als hij na jaren naar huis gaat? In zijn tropenjaren heeft
hij een culturele achterstand opgelopen; hij is steeds dommer
geworden, omdat in de tropen iedereen zo wordt, en ook alcoholicus. Wat baat het je als je met delirium tremens, zonder een
cent op zak, terugkeert naar Europa? Je kunt misschien nog
straatveger worden of zo.

'Er is niets verschrikkelijkers dan dit altijd alleen zijn'
Istvan Radnai heeft het in zijn dagboek over planters die werkten op
ondernemingen in de buurt van Medan. De meesten, verblijf houdend
op verder van Deli's hoofdstad gelegen plantages, kwamen daar alleen
op de veertiendaagse 'Hari Besar'. Wat zich daar, met name in het nog
steeds bestaande Hotel De Boer, voordeed aan alle denkbare proporties overschrijdende uitspattingen, is ons uit verschillende bronnen
bekend. Radnai - begrijpelijk, hij was daarvoor to kort in Deli, kwam
bovendien nauwelijks buiten Medan - gaat niet in op de voedingsbodem van die waanzinnige drinkgelagen. Maar de boeken van het
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Rubberplantage. Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.
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echtpaar Szekely-Lulofs - hoogtepunten van de in het Nederlands
geschreven plantage-literatuur - lichten ons daarover volledig in.
Ergens in Van oerwoud tot plantage bait Szekely de essentie van het plantersbestaan in dit ene zinnetje samen: 'Er is nets verschrikkelijkers
dan dit altijd alleen zijn.' 8 En in Rubber lezen we: 'Vijf, zes jaar van eenzaamheid hadden hun lezen drinken, vloeken en vechten.'9
Onvoorstelbaar hard was 66k het bestaan van de planters. Vele honderden jongemannen hebben dat leven meegemaakt; alleen de fysiek
en vooral psychisch sterksten hebben dat heelhuids doorstaan. In Van
oerwoud tot plantage wordt geconstateerd: 'Massa's mannen gaan hier
naar de kelder, alleen omdat hun een vrouw [lees Europese vrouw,
GT} en een behoorlijk tehuis ontbreekt."° In de monotone verlatenheid van de avonden en de daarmee als vanzelf en altijd weer opkruipende wanhoop was er slechts de drank als verdovende vertroosting.
Zo was het in Deli, maar niet alleen daar. Al treed ik hiermee enigszins buiten de orde, ik kan de verleiding niet weerstaan om een korte
passage te citeren uit de sterk biografische roman van Erni5 Zboray
(inderdaad: weer een Hongaar) over zijn ervaringen, begin jaren twintig, op een plantage in het Bantamse op West-Java." Onder de tropenzon
heet dat boek in Nederlandse vertaling. Ook Zboray schrijft, zoals het
echtpaar Szekely-Lulofs, over de onmenselijke verhoudingen tussen
een handjevol Europeanen en vele honderden koelies, maar ook over
de zijn hoofdpersonage Kovacs teisterende, bijna tot waanzin lijdende
eenzaamheid en over de hem bedreigende morele degeneratie. Kovacs
maakt voor het eerst de regentijd mee: 'Af en toe een half uurtje zonneschijn, maar daarna weer de onophoudelijke regen, de bodemlooze
modderpoelen en bovenal en altijd door van 's morgens tot 's avonds
het werken, het onafgebroken werken.'" Min of meer bij toeval ontdekt Kovacs dat het Kerstmis is. Dan volgt die juist door haar nuchtere toonzetting onvergetelijke passage:
Vermoeid, nat en modderig kwam hij thuis. Na het mandien
voelde hij zich gewoonlijk een ander mens. Zijn bediende keek
hem verbaasd aan, men Kovacs in plaats van in pyama gekleed
in zijn witte pak met boord en das ging zitten om zijn thee te
drinken. [...] Kovacs voelde zich een beetje ongemakkelijk in
zijn boord, hij was die parade niet erg meer gewoon. Maar de
ongemakkelijke boord en de stijf gestreken jas brachten hem in
een eigenaardige feestelijke stemming. De heele situatie was
trouwens wat ongewoon, zoo alleen op de galerij van een barnboehuis middenin de wildernis te zitten, van top tot teen
gekleed.13
Ik citeer nog zo'n treffende passage, die in al haar beknoptheid een
afgrond invoelbaar maakt. We zijn terug in Deli en we lezen in Van oerwoud tot plantage over een onlangs omgehakt stuk oerwoud. Er is alvast
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een bungalow neergezet voor de Amerikaanse hoofdadministrateur
Hopkins en zijn vrouw. Een weg naar de buitenwereld is er nog lang
niet, wel een luxe auto en een paar honderd meter bestrating rond de
bungalow:
Als dan 's avonds eindelijk de tong-tong weerklinkt, trekken
koelies, mandoers en assistenten doodmoe naar huis. Mrs
Hopkins echter stapt om deze tijd in haar auto. Zij heeft een
eindeloze lange dag van eenzaamheid, verveling en hitte achter
zich en als het dan wat afgekoeld is, laat zij de grote wagen
voorkomen en chauffeert over het korte eindje weg, dat berijdbaar is, rijdt vijfmaal, zesmaal heen en terug. Als het niet tragisch zou zijn, zou het bijna grotesk zijn, dit beeld: de mooie,
mondaine vrouw in de grote luxe-auto, heen en weer, heen en
weer rijdend over het kleine eindje weg, temidden van het
zwartgeblakerde, verwoeste terrein en het oerwoud op de
achtergrond als een muur, die deze wereld afsluit. Zij is als een
prachtig, gekooid dier, dat rusteloos zoekt naar een uitweg uit
de gevangenschap."

'De superioriteit van de civilisatie'
De tot dusver geciteerde passages verwoorden scenes uit de jaren tussen ruwweg 1880 en 1920, het tijdsbestek waarin het bestaan van de
assistent zich voltrok binnen de enge grenzen van werk, alcohol en de
njai. Van hoeveel belang deze uit het werkvolk geplukte bedgenote en
bestierster van zijn primitieve huishouden voor de planter ook
geweest moge zijn, het was niet in de laatste plaats haar aanwezigheid
die zijn gevoel van verlatenheid en daarmee zijn verlangen naar de
intimiteit met een Europese levensgezellin intensiveerde. Maar Europese vrouwen waren lange tijd niet welkom. Pas omstreeks 1920 werden de trouwbepalingen in de tussen de ondernemingen en planters
afgesloten arbeidscontracten afgeschaft. Dit was ook mogelijk dankzij
de geleidelijk aan veranderde leefomstandigheden: de van een wildwestmentaliteit doordrongen pioniersperiode was voorbij, en een min
of meer geordende planterssamenleving had zich gevestigd; omdat er
bovendien veel geld werd verdiend, was het wooncomfort van de
planter aanzienlijk verbeterd. De al dan niet met de 'handschoen' uitgekomen Europese vrouw werd een vertrouwde verschijning op de
plantages: de avonturiers werden 'echtgenoten en huisvaders', lezen
we in Rubber." We vinden die opmerking op nog geen derde van het
boek. En dat is niet zonder betekenis. Want zouden we in de aangehaalde woorden wellicht de prelude verwachten op een 'eind goed, al
goed', op een zich langs lijnen van geleidelijkheid naar normale verhoudingen ontwikkelend Deli, in de resterende bladzijden van de
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roman ontrolt zich een geheel ander scenario. Naast de innerlijke
beschaving van het echtpaar Versteegh - hoofdpersonages in het boek
-, en daartegen dus des to scherper oplichtend, wordt ons de corrumperende werking van het geld op het leefpatroon van de doorsnee
Deli-planter getoond. Juist in die jaren twintig - tot aan de krach van
1929 - groeiden de bomen tot in de hemel. Er werd met geld gesmeten. De in vroeger dagen in z'n bamboehuisje geestelijk verpieterende
planter vindt nu, met echtgenote, zijn vertier in de 'club' en is daar
onderdeel van bacchanalen zoals 'Deli', lezen we in Rubber, 'niet in zijn
ruwste tijden had meegemaakt. Er werd gedronken, gespeeld,
gedanst, geflirt. Het was geen flirt meer. Het was gewone
Een sfeerbeeld:
Toen de laatste luxe-auto de tuin was uitgereden, bleef daar het
clubgebouw liggen: leeg, ontredderd. Gekleurde papieren,
stukken van guirlanden, confetti, scherven, lege en half lege
flessen, vertrapte croquetjes en taartjes, gerookte paling en
zalm lagen daar overal in het rond. [...] Stoelen en tafels stonden dwars door elkaar, een paar lagen er onderste boven. In de
plassen champagne, cocktail, bier en whisky slierden maskers
en linten. [...]
Zwijgend veegde een javaanse bediende al het vuil bijeen en
legde op een der divans drie damestasjes, een kam en een paar
spiegeltjes, een poederdons en een rose zijden damesbroekje
keurig op een rijtje.'
In dat 'zwijgen' van die bediende suggereert de schrijfster onmiskenbaar diens misprijzen. Zij doet iets dergelijks ook op andere plaatsen,
maar dan explicieter. Zoals in die passage waarin wordt beschreven
hoe een laveloze inspecteur wordt afgevoerd door een tweetal
Chinezen:
Ze liepen vlak langs Anne's blote benen. Even keken hun uitdrukkingsloze spleetogen neer op dat blank-rose vlees. Maar
ook ditmaal vertrok hun gezicht niet. Dachten zij iets bij dit
schouwspel? Of meenden zij, dat zó nu eenmaal het blanke ras
is, dat zich hoger en beter vindt dan welk gekleurd ook?"
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Terugblik en vergezicht
Twintig jaar Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
PETER VAN ZONNEVELD

Op 14 februari 1985 gingen Reggie Baay en ik op bezoek bij Rob
Nieuwenhuys. Rob en ik kenden elkaar vanwege onze liefde voor
HaverSchmidt, maar nu had hij vernomen dat er in Leiden zoveel
scripties over Indische literatuur werden geschreven. Hij wilde daar
het fijne van weten. Reggie was zojuist afgestudeerd op een scriptie
over het toneelstuk Arm Java van Pieter Brooshooft, en het leek hem
leuk om de auteur van de Oost-Indische Spiegel te ontmoeten. Rob wilde
dat wij hem zouden helpen bij het herzien van zijn handboek. Op zijn
gezellige Indische studeerkamer is die middag het plan geboren om
een werkgroep op te richten voor iedereen die belangstelling had voor
de Indische literatuur. Op advies van Rob besloten we om Gerard
Termorshuizen, Frits Jaquet en Joop van den Berg te vragen om mee
te doer', ik moest voorzitter zijn en Reggie secretaris, besliste hij. Op
25 september vond in Leiden de oprichtingsvergadering plaats.
Daarna konden we beginnen leden te werven en een tijdschrift voor te
bereiden.
In maart 1986 verscheen het eerste nummer van Indische Letteren. Het
redactioneel bevat een beginselprogramma. Wat stelden we ons ten
doel? Wat is daarvan terecht gekomen? Dat zijn de vragen die ik hier
beknopt de revue wil laten passeren. De doelstelling was om de studie te bevorderen van 'wat Nederlandse schrijvers en dichters over
Indonesia hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot
op heden', zoals de ondertitel van de Oost-Indische Spiegel luidt. Dat uitgangspunt is in de loop der jaren enigszins bijgesteld. Het bindend
element was vooral de taal: dus niet alleen Nederlanders, maar ook
Indonesiers die in het Nederlands hebben geschreven. Dat gold in de
Oost-Indische Spiegel natuurlijk ook al. En verder moest er niet zozeer een
relatie zijn met Indonesia, maar ook met het India van de koloniale
tijd. Dat was het resultaat van nogal academische discussies over boeken over het Indonesia van nu, waar niets over vroeger in zou staan.
Die horen er dus niet bij (maar, zo blijkt, die zijn er ook helemaal niet,
want het lijkt onmogelijk iets over dat land te schrijven waar niet even
het verleden wordt aangeraakt).
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Hoe wilden we die studie bevorderen? 'Hierbij wordt gedacht aan
het stimuleren van onderzoek, het organiseren van lezingen en symposia en het opzetten van een documentatiesysteem.' Het stimuleren van
onderzoek heeft zeker plaatsgevonden, gezien de honderden scripties
die er de afgelopen twintig jaar vooral aan de universiteiten van
Leiden en Amsterdam zijn geschreven. Een deel daarvan heeft geleid
tot lezingen en/of artikelen in het tijdschrift. Gemiddeld drie keer per
jaar is er een lezingenmiddag georganiseerd, en tot nu toe vond er
ieder jaar een sympsium plaats. Aileen met dat documentatiesysteem
is het niets geworden. Dat is niet erg, want dat is onze taak eigenlijk
ook niet. We zijn tenslotte geen instelling met stafmedewerkers. Daar
hebben we het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
en het Letterkundig Museum voor.
Vanaf het eerste begin gingen we ervan uit dat het begrip literatuur
ruim dient te worden opgevat. In 1986 heette dat: 'het gaat niet alleen
om poezie en fictioneel proza, maar ook om kinderliteratuur, triviale
literatuur, brieven, dagboeken, memoires, reisverhalen, sommige
wetenschappelijke werken, en alles wat verder nog van belang kan
zijn.' Met die laatste toevoeging hebben we ons handig ingedekt tegen
onvoorziene genres, zoals het ten onrechte ongenoemd gebleven
toneel. Verder kunnen we constateren, dat alle genres intussen in
meerdere of mindere mate aan bod zijn gekomen (toneel incluis).
In het redactioneel werd ook opgemerkt dat we het onderzoek op
het terrein van de Indisch-Nederlandse letterkunde niet als een uitsluitend letterkundige aangelegenheid beschouwden: 'Gezien haar
vaak documentaire karakter blijkt de "koloniale literatuur" immers
keer op keer te kunnen fungeren als een belangrijke bron van kennis
voor onder andere historici, sociologen en antropologen.' Dat mag
waar zijn, we hebben intussen wel ingezien dat we het literaire karakter van teksten nooit uit het oog moeten verliezen, en dat sommige
historici en antropologen fictieve teksten, met alle trucs vandien, soms
al te gemakkelijk als een adequate weergave van de historische werkelijkheid beschouwen.
We wilden als platform fungeren voor onderzoek - dat is maar ten
dele gelukt. We zijn eerder een platform waarop de resultaten van
onderzoek aan de man kunnen worden gebracht (maar misschien
bedoelden we dat ook). De rol van het tijdschrift is daarbij inderdaad
van groot belang gebleken. Het moest vooral niet te ingewikkeld,
hoogdravend of onleesbaar door vakjargon: we wilden artikelen opnemen 'waarin op een voor alle belangstellenden leesbare wijze verslag
wordt gedaan van nieuw onderzoek'. Daar zijn we aardig in geslaagd,
denk ik, al schrijft de een nu eenmaal met een soepele ganzenveer en
de ander met een roestige spijker. 'Ook kleinere bijdragen, zoals citaten en fotografisch documenten, zullen een plaats krijgen in het blad',
beloofden we, maar van die kleinere bijdragen is niet zoveel terecht
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gekomen. Wel hebben we in de loop der jaren naast veel bekende toch
ook veel onbekende foto's gepubliceerd.
De in het vooruitzicht gestelde aankondigingen en mededelingen
beperkten zich vooral tot onze eigen manifestaties waar de werkgroep
zelf bij betrokken was. Dat is, gezien de kwartaalfrequentie, niet erg;
andere bladen zijn daarvoor meer geschikt. Nieuw verschenen literatuur is inderdaad in een vaste bibliografische rubriek gepubliceerd,
eerst door Frits Jaquet, toen door Herman Kemp, en vanaf nu door
Inge Tromp.
Wie de twintig jaargangen van het tijdschrift doorbladert, kan vaststellen dat een grote diversiteit aan onderwerpen de revue passseerde.
De redactie heeft ook inhoudelijk een belangrijk aandeel gehad:
Adrienne Zuiderweg met haar bijdragen over de VOC-tijd, Reggie
Baay met artikelen over onder meer Brooshooft, het toneel en Hans
van de Wall, Vilan van de Loo over vrouwelijke auteurs, Bert Paasman
zowel over de VOC-tijd als over de meest recente literatuur, Gerard
Termorshuizen vooral over alles dat met Daum of de Indische pers te
maken heeft. Ook oud-redacteur Joop van den Berg heeft zich niet
onbetuigd gelaten door een keur aan vergeten of minder bekende
auteurs te behandelen, terwijl ook oud-redacteur Liesbeth Dolk haar
steentje heeft bijgedragen. Bovendien wil ik hier graag de redacteuren
gedenken die ons ontvallen zijn: Rob Nieuwenhuys, oprichter en
Godfather van onze werkgroep - het is vooral aan hem te danken dat
we steeds proberen zo leesbaar mogelijk te schrijven - en Frits Jaquet
met zijn talloze bibliografische bijdragen en zijn aandacht voor
Kartini. Ook vele anderen hebben hun artikelen belangeloos aan ons
tijdschrift afgestaan. Al met al kunnen we in gepaste bescheidenheid
vaststellen dat wie zich in de toekomst ooit met de Indische literatuur
zal bezighouden, niet om ons tijdschrift heen kan.
Dat alles was niet mogelijk geweest zonder de steun van onze leden.
Het meest opmerkelijk is misschien nog wel, dat ons ledental al die
jaren vrijwel constant is gebleven, altijd boven de zevenhonderd. Voor
een gespecialiseerd blad als het onze is dat iets opmerkelijks.
Bovendien werden onze lezingenmiddagen en symposia steeds heel
goed bezocht, met een vaste kern van getrouwen en een wisselende
stroom van nieuwe gezichten - baren en oudgasten dus. We hebben
dat steeds als een erkenning van ons bestaansrecht beschouwd. Ook
de benoeming van Bert Paasman tot bijzonder hoogleraar in de koloniale en postkoloniale literatuur aan de Universiteit van Amsterdam
hebben we niet alleen opgevat als een erkenning van zijn persoonlijke
verdiensten, maar ook van het belang van ons vakgebied.
De afgelopen jaren hebben we meermalen over de toekomst van
onze werkgroep gesproken - ik ga nu niet herhalen wat Bert Paasman
en anderen daar over hebben gezegd. Wel wil ik een aan het slot van
deze bijdrage nog paar punten aanstippen.
107

Om ons gewaardeerde ledental te behouden zullen we ons vooral
ook op de jongeren moeten richten. Het is daarom verheugend dat er
bij studenten nog altijd veel belangstelling voor Indische onderwerpen bestaat. We zullen nieuwe terreinen moeten exploreren. Zo blijken de dag- en weekbladen en de tijdschriften een bron die verrassend
veel leuke en interessante teksten oplevert, waar we nog jaren mee
voortkunnen. Ook de studie van vrouwelijke auteurs biedt goede perspectieven; het damescompartiment van VIlan van de Loo is inmiddels
uitgegroeid tot een voortdenderende Orient-expres met tientallen
wagons vol schrijvende vrouwen. De enorme collectie ongeopende
brieven uit de VOC-tijd, sluimerend in Engelse archieven, en nu door
Roelof van Gelder ontsloten, laten eens te meer zien dat er ook in een
verder verwijderd verleden nog veel te ontdekken valt.
Voorts biedt de informatie-technologie nieuwe mogelijkheden tot
ontsluiting van bronnen; digitalisering van moeilijk bereikbare teksten vormt een uitdaging waarbij de werkgroep stimulerend en adviserend kan optreden. Ook willen we, meer dan voorheen, samenwerken met andere instellingen, zoals bijvoorbeeld het KITLV, het
Letterkundig Museum, het Moluks Historisch Museum, het Indisch
Huis en de Pasar Malam Besar. Met het tijdschrift Moesson hopen we
ook in de toekomst goede contacten te blijven onderhouden. Het is
bemoedigend dat onze bijdragen aan de Indische Zomer in Den Haag
zoveel waardering hebben gevonden.
Internationaal spelen onze Indische letteren nog geen rol van betekenis. Ook dat kan beter. Maar laten we vooral ook dicht bij huffs blijven. Het beheren van ons literaire Indische erfgoed, Indisch Nederland
incluis, lukt het best door het onder de aandacht van velen te brengen.
Daarom is het van groot belang dat we, ondanks alle nieuwe wegen
die we wensen in te slaan, ons eigen karakter blijven behouden, en
vooral doorgaan met het in gewone mensentaal verslag doen van wat
we gevonden hebben. Als dat lukt, bestaan we over twintig jaar nog.
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Jan Prins: prentbriejkaartpoeet?
'Het Indische land' als ekfrasis*
KRIS STEYAERT

1. Inleiding
verscheen in de artikelenreeks van de hand van A.L.
Siitemann met de veelzeggende titel 'Dichters die nog maar namen lijken' een bijdrage over Jan Prins, pseudoniem van Christiaan Louis
Schepp (1876-1948). 1 Als dichter wordt Prins gesitueerd, zij het zijdelings, in de kring rond het tijdschrift De beweging van Albert Verwey.
Zoals uit de titel van SOtemanns bijdrage blijkt, is de eens zo populaire
schrijver in de vergetelheid terechtgekomen: geen Jan Prins in Ton
Anbeeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, noch in Gerrit
Komrij's bloemlezing uit de poezie van de negentiende en twintigste
eeuw, en evenmin in het polyperspectivische Nederlandse literatuur: een
geschiedenis. Dit lijstje is gemakkelijk met andere titels aan te vullen.
Aan de oproep waarmee Annie Salomons indertijd haar sympathieke
stukje over de dichter besloot - 'Laten we onszelf niet te kort doen en
deze zuivere dichter niet vergeten!' - werd dus weinig gevolg gegeven.2 Ook Laurens van der Waals keerde zich in het voorwoord van
zijn Prins-anthologie tevergeefs tegen de tendens 'om Jan Prins voorloopig maar onder de "vergetenen" te rangschikken'. 3 Symptomatisch
hierbij is de verwarring die bestaat omtrent het overlijdensjaar van de
dichter, zo ook nog in een studie uitgegeven door het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in 1995.4
In overzichtswerken over de Nederlands-Indische letterkunde wil
Prins' naam wel eens opduiken, al was het maar omdat Indische dichters niet meteen dik gezaaid zijn. Zo is Prins vertegenwoordigd in de
bloemlezingen India-Indonesia in honderd gedichten 5 en Indisch landschap:
Dichters en schrijvers over Indonesie. 6 Recente kritische studies over zijn
leven en werk bestaan echter nauwelijks. Natuurlijk ontbreekt Prins
niet in Nieuwenhuys' Oost-Indische spiegel, 7 hoewel de bespreking van
zijn oeuvre in dit overzichtswerk slechts summier kon blijven. DaarIn 1998

* Een ekfrasis is een gedetailleerde beschrijving in woorden van een werk uit
de plastische kunst.
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naast zijn mij alleen het artikel van Lisa Migo bekend in Indische
Letteren8 en de eerder vermelde bijdrage van SOtemann. Buiten de specifieke context van de Nederlandse koloniale literatuur blijft het in de
hedendaagse literatuurgeschiedschrijving meestal vruchteloos speuren naar zijn naam. Prins stond in zijn eigen tijd overigens niet zozeer
als 'Indisch' dichter bekend: het populairst waren de gedichten over
Rotterdam, zijn geboortestad die hij in zijn hoedanigheid van marineofficier 'als thuishaven leerde waardeeren'. 9 Om gezondheidsredenen
kwam er aan zijn zeereizen in 1925 voorgoed een eind.
Zij die over zijn werk hebben geschreven, zijn unaniem in hun oordeel: Prins is een gemakkelijk dichter. De meest gehoorde kwalificeringen van zijn verzen zijn: 'weinig gecompliceerd' met een ifrisse kijk'
op wat beschreven worth,' 'eenvoudig'," 'helder' en 'klaar" 2 en
'open'." Bovendien getuigen ze van een opmerkelijke 'frisheid" 4 en
door hun 'nuchterheid'" bewijzen ze dat de dichter met beide voeten
op de grond bleef staan. Kortom, hier kunnen we ons tegoed doen aan
een oeuvre dat uitmunt door 'een gezonde en fijne kracht'.16
Prins lezen was in elk geval een verkwikkende bezigheid. Dit wordt
bevestigd in de anthologie van Laurens van der Waals, die verscheen
acht jaar na het overlijden van de dichter. In de inleiding daarvan komt
het volgende stijlbloempje voor: 'daarom zal voor den door veel verzen
lezen vermoeide het verblijf in zijn [Prins'] nabijheid zijn gelijk de
vacantie in bosch en duin voor den overwerkten laborant, die aldus
voor korten tijd den voorrangsweg naar de raffineerderij vergeten
mag'. 17 Een poging tot parafrase: pretentieloos en ietwat escapistisch
leesgenot zijn het deel van Prins' lezers. Eigenaardig genoeg had Van
der Waals een paar zinnen eerder Jan Prins zelf met een snort van raf-

finaderij vergeleken: 'Er gaan van hem geen pijpleidingen uit naar de
diepten van het onderbewuste." 8 Dit kan men moeilijk anders lezen
dan een eufemisme voor een zekere oppervlakkigheid, een kenmerk
waar ook Martinus Nijhoff op lijkt to alluderen in zijn karakteristiek:
'men bespeurt [bij Prins] geen zweem van verstandelijke strijd, van
intellectuele vermoedens, van uit het onderbewustzijn of uit welke
bovenaardse staat ook opgeroepen kracht, die temt of ordent'.19
Prins bezat niettemin literair talent: zelfs in zijn rijmprent op de
geboorte van prinses Beatrix in 1938 zit menig geslaagde versrege1.2°
Ook de verzamelde Indische gedichten, die in 1932 verschenen naar aanleiding van een tentoonstelling over de Nederlands-Indische letterkunde in Den Haag en die met weinig meer dan onverschilligheid ontvangen werden, bevatten nog veel genietbaars.2' Het oudste gedicht,
'Bali', is gedateerd juli 1907; de twee jongste, 'Soerabaja' en 'Vorstenlanden', dragen de aanduiding december 1923. Hoewel ze heel verscheiden zijn in omvang en vorm, getuigen ze alle van Prins' bewondering voor de Indonesische archipel waar zijn zeereizen hem bij gelegenheid naartoe hadden gebracht.
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In wat volgt zal ik mij toespitsen op de bundel Indische gedichten en
dan vooral op het eerste gedicht dat daarin werd opgenomen. Het
draagt als titel 'Het Indische land' en werd blijkens het onderschrift
neergeschreven in april 1923 in het Javaanse Bandoeng. Volgens
Nieuwenhuys vormt de tekst, die 211 regels tell, een hoogtepunt in
Prins' oeuvre. 22 De bedoeling van mijn analyse is het poetische universum van Prins te belichten vanuit een postkoloniale invalshoek. Het is
natuurlijk niet zo moeilijk om Prins' orientalistische discours van kritische kanttekeningen te voorzien. Toch lijkt het mij een nuttige oefening, al was het maar omdat op die manier een wezenlijk kenmerk van
Prins' poezie verduidelijkt wordt. Dit brengt mij meteen bij mijn tweede opzet. Mijn onderzoek naar de waardesystemen in dit gedicht
betreft immers niet zozeer de socio-economische en politiek-historische realiteit als wel de ideologie van de auto-representatie. Mij interesseert vooral het poetisch persona dat de dichter voor zichzelf creeert
en de manier waarop hij compromisloos de grenzen van het gedicht
afbakent. Ik wil aannemelijk maken dat men 'Het Indische land' kan
lezen als een poeticale tekst waarin uitspraken over de te beschrijven
locatie eveneens van toepassing zijn op Prins' persoonlijke schriftuur.
Met oog voor de impliciete onderdrukking door middel van talige procedes, zal ik meermaals een verband leggen tussen de representatie
van de inheemse bevolking en de rol die de lezer krijgt toegemeten in
deze pc.ezie.

2. 'Het Indische land' als Genesis
De aanvangsregels van 'Het Indische land' luiden als volgt:
Van zon verzadigd en van geuren zwaar,
ligt in de zeeen van den evenaar
het Land van Indie, als een rijk van rust
en ademlooze stilte.
(p. 7, vv. 1-4)23
Het is duidelijk dat Prins bij Herman Gorter heeft school gegaan. Van
hem had Prins geleerd hoe een soepel gebruik van het herolsche couplet met enjambementen zeer geschikt was om de schoonheid van het
landschap te evoceren. 24 Het Hollandse natuurschoon van Mei heeft
hier echter plaats geruimd voor een schoonheid van meer exotische
allures. Dit heeft Prins in de openingsregels extra beklemtoond door
de zwoele overdadigheid aan allitererende woorden (zon, verzadigd,
zeeen, rijk, rust). Ondanks het ronkende van de alliteraties is 'Het
Indische land' niettemin een bijzonder sill gedicht. Dat blijkt ook al
uit de inhoud van de hierboven geciteerde regels. Het bedwelmende

van de stilte krijgt echter iets onheilspellends als men zich realiseert
hoe vaak Prins het gebrek aan geluid beklemtoont. In de eerste 21 ver111

zen heet het: 'rijk van rust', 'ademlooze stilte', 'eenzaam, witgewasschen strand', 'roerloosheid', 'leeg en wijd / in zijne ontzagelijke verlatenheid', 'Geen geluid / ontroert ons, zooals deze stilte doet'. Het is
een motief dat in het hele gedicht - om het ietwat paradoxaal uit te
drukken - doorklinkt. Zo meteen zal blijken dat deze welhaast obsessieve herhaling niet zonder betekenis is.
Naar aanleiding van Prins' beeldend vermogen dat in gedichten
zoals 'Bali' en 'Het Indische land' de natuur in een sfeer van ongereptheid doet baden, is opgemerkt dat de dichter zich Indonesia voorstelt
als een Elysium." Bij de vier openingsverzen van 'Het Indische land'
kan er mijns inziens ook een link gelegd worden met de win van
Eden. Het sensuele karakter van Prins' verzen lijkt namelijk verwant
aan de beschrijving van het aards Paradijs zoals dit zowat 270 jaar eerder door Vondel in Lucifer (1654) werd weergegeven: Daar 'zwelt de
boezem der landouw' van kruit, en kleur, / En knop, en telgh, en
bloem, en allerhanden geur' 75-76). 26 Of misschien is de impliciete
gelijkenis toch minder verrassend dan we denken. Had de Prins der
dichters, en dit in overeenstemming met de traditie, het Paradijs niet
aangeduid als "t Oostersche gewest [...] daer d'Oceaen om spoelt'
50-51)? Hoe dan ook, het Land van India lijkt te wachten op een
levensscheppende adem die het 'rijk van rust' met mens en dier moet
vullen. Planten en bloemen zijn er reeds, daar wijzen de geuren op.
Het is nu aan de generatieve stem van de dichter om het land verder te
bevolken. Dat Prins zich inderdaad bijzondere allures aanmeet, blijkt
uit zijn ongewoon pronominaal gebruik. In dit gedicht is er geen sprake van een lyrische ikpersoon, maar van een 'ons/wij' dat als een pluralis majestatis gelezen kan worden. De dichter zit vorstelijk in zijn
schepping ten troon: 'Geen geluid / ontroert ons, zooals deze stilte
doet' (p. 7, vv. 20-21). Dit plechtstatige register wordt tot het eind
aangehouden. Prins weet daarmee in zijn evocatie van het Indische
land een superieure afstandelijkheid te leggen.
Een twintigtal regels verder wordt de lezer expliciet binnengeleid
in het gedicht, of liever het land, waarin de weg keurig uitgestippeld
is door de dichter:
Zullen wij deze wereld binnengaan?
Kom, van het oeverzand brengt ons een pad
het strandbosch in
(p. 8, vv. 43-45)
Op die manier ontsluit Prins het paradijs maar pas nadat de lezer volledig in het dichterlijke 'ons/wij' werd geassimileerd. De dichter
alleen of de dichter samen met de lezer: syntactisch is er door het
'ons/wij' geen verschil aan te duiden. Dit betekent geenszins dat lezer
en dichter hier gelijkwaardig zijn. De eerste persoon meervoud impliceert immers een opgedrongen inclusiviteit die elke onafhankelijkheid
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van de lezer uitsluit. Tegelijkertijd blijft het 'ik' van de dichter in dit
pluralis onkenbaar en juist daardoor onaantastbaar als meervoudige
projectie van de scheppende kunstenaar. Hiermee wordt in zekere zin
de goddelijke status van de dichter bevestigd: 'Want ieder draeght zyn'
eigen naem, / Behalve ghy' wiens naam 'Noit uitgesproken, noch to
spreken' is, aldus richt zich het engelenkoor tot God in de beroemde
rei die het eerst bedrijf van Vondels Lucifer beeindigt (I, 320-321, 313).
Laat Prins' persona zich niet fixeren in een enkelvoudig en daarom
beperkend ik, dan wordt de naam van het land dat het onderwerp
vormt van de beschrijving onmiddellijk kenbaar gemaakt en gedetermineerd. Door dit benoemen in de titel en de openingszin (v. 3) verkrijgt de dichter vanaf het begin de volledige zeggenschap over zijn
stof (cf. Gen. 2:19).
Dat Prins zichzelf werkelijk als de schepper ziet van 'Het Indische
land', en dit zowel met als zonder aanhalingstekens, mag blijken uit
het bijzondere vocabulaire dat hij hanteert. Het onderwerp van zijn
lofzang, zo schrijft hij,
hult [zich]
in 't vormenlooze. Als in een diep geduld
van roerloosheid gedompeld, leeg en wijd
in zijne ontzaglijke verlatenheid
(p. 7, vv. 11-14)
Hier worden we op een plastische manier geconfronteerd met de vormenloze imengelklomp' uit Vondels Lucifer (v, 2055). Het gaat hier met
andere woorden om de Oerchaos waaruit het al geschapen werd.
verwijs naar het boek Genesis in de Statenvertaling: 'De aarde nu was
woest en ledig' (Gen. 1:2a). Het Indische land levert Prins de stof
waaruit hij zich volgens eigen inzicht en naar eigen goeddunken een
persoonlijk paradijs kan boetseren. Alleen al daarom is het jammer dat
Prins slechts eenmaal wordt vermeld, en dan nog heel terloops als
recensent, in E.M. Beekmans studie over de Nederlands-Indische literatuur, Paradzjzen van weleer.27 Prins gaat verder:
van geen land en van geen aanblik gaat
een zoo verwonderlijke wijding uit
als hier van deze wereld.
(p. 7, vv. 18-20)
Het dichterlijke persona zet voet in 'deze [Indische] wereld' (p. 7, v.
20), waarbij het aanwijzend voornaamwoord suggereert dat die op een
ander niveau bestaat dan de ons vertrouwde Westerse; met 'deze
[nieuwe of andere] wereld' laat de dichter de oude wereld achter zich.
Het woord 'wijding' versterkt de religieuze connotaties die nu eenmaal horen bij een scheppingsverhaal.
Zoals eerder gezegd, is het in 'deze' privewereld van Prins vreemd
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Het gedicht 'Het Indische land' werd opgenomen in de bundel
die in 1924 werd uitgegeven to Amsterdam bij W. Versluys.
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Verschijningen

stil. Vanuit post-koloniaal perspectief kunnen we Prins het verwijt
maken dat hij in deze stilte de economische realiteit heeft ontkend.
Elke industriele bedrijvigheid die rechtstreeks of onrechtstreeks naar
de aanwezigheid van een koloniale overheerser zou kunnen verwijzen, werd uit het gedicht geweerd. Diezelfde stilte was ook al prominent aanwezig in Prins' andere lange gedicht, 'Bali', dat zestien jaar
voor 'Het Indische land' onstond. Reeds in de vijfde regel volgt daar
de veelzeggende opmerking: 'Geen leven, geen beweging'. 28 Het
gebrek aan werkwoorden in deze uitspraak versterkt bovendien de
suggestie van het volkomen lege Niet dat ontvankelijk op de creatieve
geest van de dichter ligt te wachten. 29 In de volgende paragraaf wil ik
laten zien op welke manier de schriftuur van 'Het Indische land'
gekenmerkt wordt door soortgelijke tekenen van afwezigheid.

3. 'Het Indische land' als rookgordijn
De rol van het dichterlijke persona als schepper heeft aanwijsbare
gevolgen voor de inheemse bevolking van 'Het Indische land'. Als de
Indonesier in het gedicht ter sprake komt, gebeurt dit op zulk een
manier dat dit zijn ondergeschiktheid aan 's dichters creatieve suprematie veeleer onderstreept dan tenietdoet. Voor het eerst horen we iets
over de aanwezigheid van die bevolking als we ongeveer een vierde in
het gedicht gevorderd zijn. Vrij onverwachts klinkt het dan: 'Hier en
daar in die kalme vlakte wijst / een schaduwboschje ons aan, waar
mensen wonen' (p. 9, vv. 56-57). Opmerkelijk is hoe naast de obligate verwijzing naar de stilte van de plek ('kalme vlakte'), de Indonesier
op een volstrekt indirecte manier aan de lezer wordt kenbaar gemaakt.
De mens zelf zien we niet, het zijn de bomen die de aanwezigheid van
die mens reveleren, of juister: aan het oog onttrekken. Zo hield ook het
eerste mensenpaar zich vol angst verborgen 'in het midden van het
geboomte des hofs' voor de almacht van God (Gen. 3:8b).
We kunnen de positie van de inlander in het gedicht enigszins vergelijkbaar stellen met die van de lezer. Eerder zagen we hoe het de
lezer onmogelijk wordt gemaakt zich los te rukken van de 'ons/wij' die
hem door het Indische land gidst. Prins' dichterlijk persona eist
nadrukkelijk dat we zijn weg volgen: 'Kom' (v. 44). Ook de inlander
wordt als ondergeschikt voorgesteld: communicatie is ondenkbaar, en
dat geldt zeker voor talige interactie. Het gedicht is dan ook sterk visueel georienteerd, waarbij de focalisatie volledig bij het dictatoriale
'ons/wij' is komen te liggen. Het is de dictatuur van de stem die ons,
lezers, zegt wat we moeten, of in het geval van de inheemse bevolking
als object, niet molten zien. De dichter registreert wel heel terloops de
aanwezigheid van de eenzame jongen die in stilte waakt '[op]dat de
vogels niet / zich in het veld te goed doen' (p. 9, vv. 68-69). Toch
bevestigt deze passage slechts wat ik hierboven heb uiteengezet. Niet
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alleen worden we opnieuw geconfronteerd met een personage dat als
zwijgend voorgesteld wordt, bovendien verdwijnt de jongen onmiddellijk uit het gezichtsveld als de dichter zijn blik laat afglijden naar "t
verschiet' waar lets is 'van lichten mist' (p. 9, vv. 69, 71). Het kan niet
anders of daar moeten de inwoners in nevelen gehuld blijven.
Het is interessant om te zien hoe Prins er telkens weer in slaagt de
inheemse bevolking van zijn Indische land uit te wissen. 3° Misschien
wel het mooiste voorbeeld hiervan is te vinden in de verwijzing naar
de sawahs. In zijn dichterlijke beschrijving van deze rijstvelden acht
Prins de arbeidsintensieve teelt, waarvan deze geirrigeerde velden
getuigen, amper anderhalf vers waard. Met de inleidende regel erbij
wordt dat:
Sommige velden liggen woest en naakt,
bij andere wordt een begin gemaakt
met nieuwen uitplant
(pp. 10-11, vv. 109-111)
Van de landbouwers zelf valt er geen spoor te bekennen. Door middel
van een passieve constructie ('wordt een begin gemaakt') verdwijnt
het agens (de inheemse boer) volledig in de beschrijving en valt de
klemtoon op het zwijgzame gewas. Het woordpaar 'woest en naakt'
lijkt bovendien opnieuw te verwijzen naar de voorwereldlijke toestand zoals beschreven in Genesis. De kroon op Prins' schepping is
dus niet de mens, maar de bevestiging van het eigen schrijverschap,
dat zich manifesteert en uitleeft in natuurbeschrijvingen. De wijze
waarop dit gebeurt, getuigt van overcompensatie, want zo gehaast is
Prins om deze plek van rivaliserende (agrarische) productiviteit achter
zich te laten dat het metrum abrupt versnelt. Het gevolg hiervan is dat
de regel 'bij andere wordt een begin gemaakt' plots een versvoet te
weinig schijnt te tellen. Syntactisch en verstechnisch openbaart zich in
deze ene regel de compromisloze negatie van de Ander.
Ik heb Prins' gedicht al verschillende malen met een tweede
Genesis vergeleken. Wanneer dan is Prins' scheppingsverhaal voltooid? We lezen dit in de volgende, geisoleerde regel: 'Inmiddels werd
het avond, wordt het nacht' (p. 13, v. 178). Blijkbaar betekende dit
vers voor Prins een scharniermoment in het gedicht. Typografisch
krijgt het de voile klemtoon want het is het enige vers dat volkomen
apart werd gezet door middel van witregels. Ondanks de aangegeven
temporele verandering, wijst het inhoudelijk op Prins' verlangen voor
altijd in het perfecte universum van zijn eigen schepping rond te dwalen. De verklaring ligt opnieuw in de Bijbel. Na elke scheppingsdaad
van God volgt de mededeling, voor de eerste maal in Gen. 1:5b, 'Toen
was het avond geweest, en het was morgen geweest'. Prins wenst zich
echter na zijn scheppingsdaad geen volgende morgen en sluit zijn tekst
of met een verwijzing naar de maan en de zwijgende nacht. Aldus ligt
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in zijn tuin van Eden de zondeval (van de Indonesische vrijheidsstrijd?) in een nimmer naderbijkomend verschiet. Er komt geen nieuwe dag meer waardoor het gedicht elke opstand of ongehoorzaamheid
bij voorbaat uitsluit. Het einde van Prins' scheppingsdaad is een
ondubbelzinnige confirmatie van het begin ervan: het Indische land
als 'rijk van rust / en ademlooze stilte' (vv. 3-4) blijft rustig in de tropennacht.
Zoals we reeds hebben gezien, is de plaatselijke bevolking, die
slechts een anomalie zou zijn in Prins' universum, verbannen uit deze
paradijselijke idylle en volledig opgeslokt in het decor. De laatste
regels van het gedicht lijken vanuit die optiek enigszins problematisch:
men [ziet] bewegingloos de palmen staan
om de gedeelten heen, waar menschen wonen.
De stilte, in alle verten, schijnt te tronen.
Over de wereld, eenzaam, vaart de maan.
(p. 14, vv. 207-211)
Toch nog een ultieme verwijzing naar de Ander ('menschen'), zou men
kunnen opwerpen, maar formeel ligt die verwijzing geklemd tussen
het omarmend rijmpaar van de plek waar 'palmen staan' en 'de maan'.
Opnieuw blijkt hieruit de ondergeschiktheid van de mens in het
panoramische veld van Prins' gedicht. Bovendien richt de blik zich
niet naar de mensen zelf, maar naar 'de gedeelten' waar ze wonen. De
voorstelling blijft dus heel indirect. Naast de visuele afwezigheid van
de Ander maakt de tronende stilte hem ook nog eens monddood. In dit
verband is het woordje 'eenzaam' betekenisvol omdat het als apokoinou* niet alleen kan slaan op 'de maan', maar ook op 'de wereld', die
zonet uitgebreid beschreven werd. Prins' persona blijft dus beweren
dat hij alleen ronddwaalt in het Indische land: zelfs de lezer die hij
aanvankelijk had uitgenodigd hem te volgen ('Kom') wordt geacht
afwezig te zijn in dit rijk van de ultieme stilte, of dan toch zonder enig
ander gezelschap. Doordat mensen, dieren en objecten in Prins' universum zonder wederhelft worden voorgesteld, is elke generatieve en
dus rivaliserende (re)productie a priori uitgesloten."

4. 'Het Indische land' als

ekfrasis

In zijn Oost-Indische spiegel wijst Rob Nieuwenhuys in de bespreking
van Prins' oeuvre op een belangrijke tekortkoming: de lezer 'zal merken dat niets nader gepreciseerd is en dat wij in het onzekere blzfren
* Een apokoinou is een zinsconstructie waarin een woord of een woordgroep
tegelijkertijd deel uitmaakt van twee syntactische verbanden.
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over Jan Prins' verhouding tot het land. Zijn visie is veel eerder en veel
meer een projectie van hemzelf op de Indische natuur'. 32 Nieuwenhuys
ziet in Prins' uitbeelding van de locatie elementen die aan die locatie
vreemd zijn, hetgeen zijns insziens getuigt van een zekere oppervlakkigheid of gebrek aan betrokkenheid bij de dichter. Nieuwenhuys
concludeert dan ook dat Prins 'niet in staat [is] meer over te brengen
dan hij bezit'. 33 In 1949 had Nieuwenhuys, ondanks zijn waardering
voor Prins' dichterlijke kwaliteiten, ook al deze kritische woorden op
papier gezet: 'De Indonesische achtergrond wordt bij hem [Prins] wel
eens wat veel voorgrond waarbij de aanwezigheid van den dichter in
het gedicht wegwijkt in een lust tot schilderen.'34
Uit het bovenstaande blijkt enerzijds dat Nieuwenhuys het gedicht
niet leest als een beschrijving van het maar van Prins' Indische land
(zijn 'visie is veel eerder en veel meer een projectie van hemzelf'). Het
afgebeelde komt volgens de criticus niet overeen met de werkelijkheid. Anderzijds klinkt het verwijt dat Prins te mimetisch is in zijn uitbeelding ('De Indonesische achtergrond wordt bij hem [Prins] wel
eens wat veel voorgrond'), waardoor de dichter achter zijn eigen woorden dreigt te verdwijnen. Het gedicht geeft ons dus tegelijkertijd te
veel en te weinig Prins. Dit is een tegenstrijdigheid die de criticus zelf
niet opgemerkt schijnt te hebben.
Nieuwenhuys formuleerde zijn kritiek uit 1949 in de context van
een vrij ambitieuze onderneming in het tijdschrift Orientatie, waavan

hij zelf redactielid was. De opzet was een kleine maar representatieve
bloemlezing van de Indische poezie samen te stellen. Dat dit niet zo
evident was, blijkt uit de korte inleiding die de redactie bij monde van
Nieuwenhuys aan de gedichten liet voorafgaan. Het Indische proza
(P.A. Daum, Louis Couperus, Menno ter Braak) zou 'gemakkelijk de
toets der litteraire kritiek in Nederland kunnen doorstaan'. Daar laat
de redacteur omineus op volgen: `Voor de poezie geldt dit in veel mindere mate.' 35 Het verwijt was dat in Indonesia nogal veel 'prentbriefkaartpoezie' werd bedreven. Nieuwenhuys belooft de lezer toch het
allerbeste voor te zetten en kiest daarbij als algemene titel van de
bloemlezing 'Het Indisch decor'. Deze titelkeuze vestigt de aandacht
op de sterk visuele inslag van de gebloemleesde gedichten. Ook Peter
van Zonnevelds meer recente anthologie kreeg als titel mee Indisch
landschap.36 Hiermee wordt alweer het picturale facet van deze literatuur aangeduid. De visuele waarneming van dit landschap staat ook in
Prins' gedicht centraal. Een greep: 'Dit zoo te zien' (p. 7, v. 15), 'ontwaren wij' (p. 8, v. 48), 'te voorschijn komt' (p. 9, v. 72), 'schoon / om
aan te zien' (p. 10, vv. 91-92), 'ziet men' (p. 10, v. 100), 'ziet / men' (p.
11, vv. 111-112), 'Zoover men ziet' (p. 11, v. 131), 'spreiden [...] ten
toon' (p. 12, v. 142), 'als ziet I men' (p. 13, vv. 186-187), 'Zie om u
heen' en 'aanschouw' (p. 13, v. 190).
Door het uitgesproken statische karakter van het verbeelde, door de
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klemtoon op het gebrek aan geluid en door de scenische weergave van
het land waarbij men als lezer door een galerij van tableaus wordt
gevoerd, heeft Prins' gedicht heel veel weg van een ekfrasis. Met ekfrasis wordt traditioneel aangeduid een beschrijving in woorden van een
plastisch kunstwerk. 37 De beschrijving van Achilles' schild in het achttiende boek van de Ilias is er een beroemd voorbeeld van. Van veel
invloed voor de latere uitwerking van deze troop was ook de even
vaak geciteerde als misbegrepen uitspraak 'ut pictura poesis' (een
gedicht is als een schilderij) uit Horatius' Ars poetica. De bedoeling van
de ekfrasis, aldus Grant F. Scott, is onder meer 'to persuade listeners or
readers that they are in its presence', waarbij 'its' slaat op het beschreven object." Ik heb aangetoond dat de lezer zich door Prins' woorden
weliswaar aanwezig kan warren in het Indische land, maar dat hij
bovenal verkeert in de aanwezigheid van de dichter als schepper. 'Het
Indische land' is immers volledig beeld dat is samengevallen met het
dichterlijke persona. Tekenend is dat zowel het beschreven 'rijk van
rust' (v. 3), als de schrijfstijl waarin dit rijk geevoceerd wordt en die
zich voortbeweegt 'met een rustige zekerheid', 39 alsook de beschrijver
zelf alle op een identieke manier getypeerd worden. Over de laatste
schreef Albert Verwey: 'Het wezen van Jan Prins is een zich gelijk blijvende trouwe rustigheid.'4°
Op verschillende niveaus toont 'Het Indische land' dat object en
subject geheel met elkaar zijn versmolten. Zoals we eerder zagen, heeft
ook Nieuwenhuys dit aangevoeld als hij stelt dat Prins' visie 'veel eerder en veel meer een projectie van hemzelf' is. 41 Dit is een fenomeen
dat wel vaker voorkomt bij de ekfrasis: 'what advertises itself as a description of an Other turns out to be a catalog of the observing self's
own characteristics and a confession of its most daunting insecurities
and fears'. 42 De onzekerheden en angsten van Prins' persona vonden
hun sublimatie in de autoritaire manier waarop hij het Indische land
gestalte heeft gegeven. Alleen zijn stem wordt gehoord en die stem
geldt als affirmatie van de eigen identiteit. De rest is stilte.
In de klassieke literatuur komt de ekfrasis vooral voor in een
martiale context. Niet alleen betreft de beschrijving vaak een deel
van een wapenuitrusting (bijvoorbeeld Achilles' schild bij Homeros),
maar het afgebeelde object toont ook veelal gedetailleerde oorlogstaferelen. Deze militaire omkadering vinden we bij nader toezien ook
in 'Het Indische land' terug: de rijstvelden 'legeren' zich (p. 10, v. 81),
de zwammen zijn 'als gekleurde vanen' (p. 12, v. 146), terwijl de nestplantbekers staan 'als een krans van zwaarden' (p. 12, v. 150). 43 Na de
insisterende evocatie van volkomen stilte en rust die in de rest van het
gedicht overheerst, wordt in de zopas aangehaalde passages als in een
flits de beeld-houwende hand van de dichter zichtbaar. 'One of the
major impulses of classical ekphrasis, in fact, is synecdochic', zo
poneert Grant F. Scott.44 Met deze uitspraak in het achterhoofd laat de
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martiale beeldspraak in Prins' gedicht zich mooi lezen als een synecdoche* voor de agressieve geldingsdrang van de dichter zelf.
Misschien wel een van de beroemdste voorbeelden van een ekfrasis
in de niet-antieke, Westerse literatuur is de 'Ode on a Grecian Urn' van
John Keats met het bekende slot: 'Beauty is truth, truth beauty" — that
is all / Ye know on earth, and all ye need to know' (vv. 49-50).45 De
openingsregels van de ode kunnen beschouwd worden als een perfecte parafrase van het gedicht dat Prins zowat een eeuw later liet verschijnen: 'Thou still unravish'd bride of quietness, / Thou foster-child
of silence and slow time' (vv. 1-2). Een Nederlandse vertaling uit 1945
luidt: 'Gij, rust en vrede's ongerepte bruid, / Gij voedsterkind van stilte en tragen tijd'. De gelijkenissen met het karakter van de eerste verzen van 'Het Indische land' zijn frappant. Er zijn zelfs tal van woordelijke overeenkomsten met de vertaling: Prins' Indonesia is evengoed
'een rijk van rust I en ademlooze stilte' (vv. 3-4) dat daar ligt in 'al zijne
ongereptheid' (v. 16, mijn cursivering). De gelijkenissen houden hiermee geenszins op. Keats beschrijft in zijn ode een fictieve urne met
taferelen uit 'Tempe or the dales of Arcady' (v. 7). Het mag vreemd lijken, maar ook in 'Het Indische land' komen klassiek-architecturale
beelden voor. De terrassen met rijst beplant doen de dichter denken
aan 'breed gebouwde treden' (p. 10, v. 92) voor een 'godenzoon'.
Bomen staan netjes in 'zuilenrijen' (p. 10, v. 101) of worden rechtstreeks met 'stamzuilen' (p. 12, v. 149) aangeduid. 46 Bij Harden wordt
aldus in het exotische Oosten een vaag arcadisch landschap gesuggereerd, hetgeen aansluit bij zowel de antieke traditie als het algemeen
trompe-l'oeileffect van de ekfrasis als stijlfiguur.
Een ander kenmerk van de ekfrasis is het voyeuristische karakter
ervan, waarbij de gretig observerende blik als mannelijk kan worden
voorgesteld. De 'ongerepte bruid' Insulinde wordt in Prins' gedicht
consequent geassocieerd met noties als passiviteit, onderdanigheid en
puurheid, maar dan toch met licht erotische trekjes. Om dit to illustreren ides ik vrij willekeurig een passage van twintig verzen lang: het
water valt 'Gedienstig' (p. 10, v. 95) en vult de terrassen, het land is
vol 'glooiingen' en tooit zich met 'de rustige losse / gebogenheid der
bamboevederbossen' (p. 10, vv. 103-104). Alles in het land is bovendien van een 'volmaakte zuiverheid' (p. 11, v. 113). Zelfs de meer
unheimliche aspecten van Insulinde worden in de mate van het mogelijke ontkracht en van hun bedreiging ontdaan: de diepe kloven die
het land doorsnijden worden bijvoorbeeld 'rustige ravijnen' genoemd
(p. 10, v. 86). De vulkanen roepen dan weer een 'wereld [op] van het
stil / in zich gekeerd zijn' (p. 13, vv. 172-173). Alweer blijkt hieruit dat
de ekfrasis wel degelijk 'the topos of stillness' is.47
* Een synecdoche is een stijlfiguur waarin een deel genoemd wordt in plaats
van het geheel.
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Door Prins' lange gedicht als ekfrasis te beschouwen, krijgt een van
de opvallendste kenmerken ervan extra pregnantie. In mijn analyse
heb ik herhaaldelijk gewezen op de vele verwijzingen naar het gebrek
aan geluid en beweging. Reeds de openingsregels veroordelen het te
beschrijven object tot 'ademloze stilte' (p. 7, v. 5). 48 In het picturale
raamwerk van de ekfrasis is 'Het Indische land' een perfect stilleven
geworden, een stilleven dat bestaat uit een compositie van pittoreske
objecten en ornamenten waarbij een verhaallijn als dusdanig ontbreekt. Dit is logisch, want de ekfrasis is in zekere zin ook de stijlfiguur
van de gelijktijdigheid: het laat de lezer een beeld zien bevroren in tijd
en ruimte. Strikt genomen impliceert de ekfrasis een negatie van lineaire narrativiteit, hetgeen de stijlfiguur een paradoxale kwaliteit verleent. In tegenstelling tot een schilderij of sculptuur is een schriftelijke
taaluiting van enige complexiteit gebonden aan grammaticale tijden
(althans in de Westerse talen) en aan de leestijd nodig om het geheel
tot zich te nemen. In Prins' gedicht zijn er op het eerste gezicht twee
lineaire bewegingen merkbaar: een temporele (van middag naar
avond) en een ruimtelijke (van de kust naar het hoogland). Maar toch
lijkt alles samen te vallen in een eeuwigdurend hier en nu. Tijdens de
tocht
wordt het allengs ook lichter om ons heen.
De koele zoelte van het bosch verdween,
en kille nevelen, als witte schimmen,
drijven door het ineengeschrompeld hout.
(p. 12, vv. 156-159)
De plotse aanwezigheid van een praeteritum ('verdween') lijkt te detoneren, tot men beseft dat in Prins' ekfrastische universum verleden en
toekomst betekenisloos zijn geworden. Een soortgelijke confrontatie
van praeteritum en presens vinden we terug in de eerder besproken
regel 'Inmiddels werd het avond, wordt het nacht' (p. 13, v. 178).
Overeenkomstig met zijn status als ekfrasis transcendeert 'Het Indische
land' het strikt temporele.49 Daardoor wordt de tekst een iconisch
monument voor het dichterlijk persona zelf en bereikt het aldus de
vervulling van zowel zijn zelfbevestigende als autotelische functie: het
gedicht verenigt in zich doel en middel. De dichter schept 'Het
Indische land', 'Het Indische land' schept de dichter.

5. Epiloog
De relatie die ik hierboven heb gelegd en de woordelijke overeenkomsten tussen de 'Ode on a Grecian Urn' en 'Het Indische land' zijn minder toevallig dan men zou kunnen denken. De Nederlandse vertaling,
waaruit ik de openingsverzen heb geciteerd, is immers van de hand
van Prins zelf. 5° Zijn bekendheid met Keats' ekfrastische gedicht ver122

klaart wellicht de verwantschap tussen deze tekst en 'Het Indische
land'. Dat Prins er in slaagde om ook op deze vertaling heel duidelijk
zijn stempel te drukken, blijkt reeds uit een eenvoudige vergelijking
van de titel van het gedicht met de drie andere berijmde vertalingen
die de Nederlandse literatuur inmiddels rijk is. 'Ode on a Grecian Urn'
werd door David Spanjaard vertaald als 'Ode op een Grieksche urn'
(1924), door Chris van der Weye evenzeer als 'Ode op een Grieksche
Urn' (1939-1940) en door W. Hogendoorn - het zal niet verbazen - als
'Ode op een Griekse urn' (1980)." Jan Prins heeft: 'Loflied op een
Grieksche vaas', een titel die naar vorm en inhoud het verst afstaat van
het origineel, ook al omdat hij elke funeraire connotatie onderdrukt.
Hiermee laat Prins zijn eigen dichterschap gelden, net zoals dit in 'Het
Indische land' het geval is. Een gedicht is voor hem geen asbus maar
een zelfbevestigende daad.
Als afsluitende opmerking kunnen we noteren dat Prins een strikt
onderscheid maakte tussen zijn loopbaan als zeeofficier en zijn carriere als dichter. Volgens Annie Salomons publiceerde hij onder een
pseudoniem omdat hij 'waarschijnlijk met zijn collega's-aan-boord
geen gezeur [wilde] hebben, over zijn verzen'. 52 Dat het Prins niettemin menens was met zijn literaire bedrijf illustreert de volgende anekdote:
Ik [Annie Salomons] heb meegemaakt, dat hij zich aan Johan
de Meester voorstelde. 'Schepp'. 'Aangenaam', zei De Meester
verstrooid en gaf een slap handje. 'Zoudt U me wat vriendelijker willen begroeten?', vroeg Schepp op de man af. 'U hebt
herhaaldelijk geschreven, dat U van m'n werk houdt. Ik ben
Jan Prins'.53
In het bovenstaande heb ik aannemelijk pogen te maken dat 'Het
Indische land' volledig doordrongen is van een dergelijke literaire geldingsdrang. Als Nieuwenhuys stelt dat de poezie van Prins niet 'ontkomt [...] aan herhalingen', 54 ziet hij daarin een ernstige tekortkoming.
Ik geloof echter dat het juist door middel van de obsessieve herhaling
is dat Prins erin slaagt zijn greep te houden op de tekst en de lezer. Het
repetitieve doorbreekt de lineaire narrativiteit en versterkt zowel het
simultane als het permanente en dus ekfrastische karakter van het literaire object. Deze stasis (stilstand) heeft voor de dichter een geruststellende eeuwigheidswaarde, die dan weer het fundament vormt voor
zijn identiteit en aanwezigheid als scheppende instantie. Het orientalisme in 'Het Indische land' is vanuit dit perspectief beschouwd dan
ook minder de uiting van een eurocentrisch imperialisme dan wel een
poging van Prins een god te worden in het diepst van zijn gedichten.
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Noten

1 SOtemann 1998. In de artikelenreeks die over verschillende jaargangen
liep in Ons erfdeel, passeerden onder anderen ook nog de revue: Jan Engelman, Henriette Roland Holst, Pierre Kemp, Jan van Nijlen, Albert Verwey,
Victor E. van Vriesland, J.W.F. Werumeus Buning. De reeks werd gebundeld in SOtemann 2003. De bijdrage over Prins is daarin terug te vinden op
p. 139-153.
2 Salomons 1968, p. 133.
3 Prins [1956], p. 5.
4 Gaf Nieuwenhuys het stervensjaar abusievelijk op als 1947 (Nieuwenhuys
1949, p. 3), in het tweede deel van de Briefwisseling RN. van Eyck-Albert
Verwey, die in de reeks 'Achter het Boek' van het Letterkundig Museum
werd uitgegeven, doet men Prins zelfs sterven in 1946, twee jaar te vroeg
(Eyck-Verwey 1995, p. 175). In werkelijkheid overleed Prins in het ziekenhuis van Naarden, geveld door een tweede hartaanval op 9 februari 1948.
5 Van den Berg red. 1984.
6 Van Zonneveld red. 1999.
7 Nieuwenhuys 1973, p. 369-373.
8 Migo 2001.
9 Deze gedichten werden apart gebundeld en van een inleiding voorzien
door Alfred Kossmann. Daarin wordt de poezie van Prins getypeerd als
'open en nobel' (Prins 1946, p. 8). Het beroemdste gedicht van Prins is
evenwel 'De bruid' uit de bundel Tochten waarin met regels zoals 'De bruidegom is de lentezon / en Holland is de bruid' het vaderland bezongen
wordt (Prins 1911, p. 74).
10 Lodewick e.a. 1979, p. 114.
125

11 Nieuwenhuys 1949, p. 3.
12 Nieuwenhuys 1973, p. 370. 372.
13 Kossmann 1946, p. 8.
14 Knuvelder 1979, p. 594.
15 SOtemann 1998, p. 190.
16 Verwey 1921, p. 39.
17 Prins [1956], p. 5-6.
18 Prins [1956], p. 5.
19 Nijhoff 1982, p. 247.
20 De rijmprent getiteld 'Bij den herbloei van Oranje' werd in facsimile afgedrukt in Lodewick e.a. 1979, p. 114.
21 Mijn exemplaar bevat een persoonlijke en gedateerde opdracht van de 21jarige Han Resink die de bundel aan een vriend cadeau deed.
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Reislust en de mythe van het Indische
landschap in De atlasvlinder (1956)
en Terug naar de atlasvlinder (1981)
van Aya Zikken
SARAH DE MUL

Het genre van de reisliteratuur kan in algemene termen omschreven
worden als een verslag van een ikpersoon die zijn of haar 'thuis' verlaat en reist naar een 'vreemde', 'onbekende' bestemming. Maar wat
betekent 'thuis-zijn' eigenlijk? We denken bij de term meestal aan vertrouwdheid, ergens thuishorend, onveranderlijkheid, veiligheid, aan
behaaglijke warmte en vertrouwd terrein. Maar is 'thuis' de plaats
waar je gewoonlijk woont, waar je familie woont, of verwijst het naar
je geboorteland? Soms verwijzen deze drie mogelijkheden naar een
zelfde plaats, maar soms ook niet. En wat betekent 'thuis-verlaten'?
Betekent het avontuur, het onbekende, beweging, risico? Verlaat je je
'thuis' als je niet meer in je geboorteland bent en niet meer verblijft
waar je familie woont?
Gesteld in de koloniale context van Nederlands-Indie, is de vraag
naar de betekenis van 'thuis-zijn' en 'thuis-verlaten' nog minder eenduidig. Sommige Nederlanders waren in Nederland geboren, maar
woonden in Indie voor de rest van hun Leven. Anderen waren in Indie
geboren, maar bij de dekolonisatie waren zij geacht Indie noodgedwongen te verlaten en te repatrieren naar Nederland, hun tot dan toe
onbekende vaderland. Is 'thuis' voor deze mensen in Nederland of in
Indie? Wellicht was voor hen 'het bekende' en 'het vreemde', het thuis
zijn en het thuis verlaten, niet zo scherp van elkaar te onderscheiden.
Aya Zikken, geboren in Epe in 1919, vertrok op zes-jarige leeftijd
met haar ouders naar Indie. Net voor de Tweede Wereldoorlog, in
1939, kwam ze naar Nederland terug om kunstgeschiedenis te studeren. In 1980 keert Zikken voor de eerste keer naar de voormalige kolonie terug. Vanaf de jaren zestig reisden vele Indische Nederlanders
naar Indonesia om de plaats weer te zien waar zij een groot deel van
hun verleden verbleven. Velen van hen publiceerden reisverslagen
over hun terugkeer, die gewoonlijk gerekend worden tot de lterugkeerliteratuur'. 1 Net zoals Hella Haasse, Margaretha Ferguson en vele
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anderen, schrijft ook Aya Zikken een reisverslag over haar terugkeer
naar de voormalige kolonie in Terug naar de atlasvlinder.
De motivering voor hen die terugkeren is meestal de goede herinneringen aan Indie. Ze zijn benieuwd naar 'wat van het oude bekende nog
is terug te vinden [mijn cursivering]'. 2 Voor velen van hen blijven de
herinneringen aan het Indische verleden een grote rol spelen in hun
latere leven. In dit artikel bespreek ik Aya Zikkens herinneringen aan
Indie en ga na welke invloed deze uitoefenen op haar reislust. Ik concentreer me hierbij voornamelijk op de roman De atlasvlinder (1956) en
het reisverslag Terug naar de atlasvlinder (1981).
In Terug naar de atlasvlinder beschrijft de autobiografische ikverteller
haar terugkeerreis als een bedevaart. Ze zegt:
Een bedevaart naar de oude Jot die mij als kind verhalen vertelde. Zij zat dan met gekruiste benen op haar tikar die voor
mijn bed lag. Het klamboegaas was tussen ons in en we keken
naar elkaar door een wit waas. Haar stem was altijd heel zacht.
Ik weet wel dat ik haar nooit meer zal vinden. Ik zal haar niet
lijfelijk ontmoeten. Toch is het een refs naar Jot en Ibrahim en
Moenah, de aap Keesje, de poes Pepi, het waardige houten
huis op palen in de tuin met de zeven wonderen. [...] Niet om
het dit keer beter te doen maar om hetzelfde nog eens te beleven. Het was zo'n verdomd fijn deel van mijn leven.3
De ikverteller keert terug naar het bergdorpje Lahat in Zuid-Sumatra
waar zij 'het verdomd fijn deel van haar leven' nog eens wil beleven.
Aya Zikken beschreef haar Indische verleden al eerder in verschillende romans. Haar meest gelauwerde roman is De atlasvlinder, geschreven in 1958. De atlasvlinder beschrijft op nostalgische wijze de kindertijd van Gembyr, een Nederlands meisje in een bergdorp in ZuidSumatra. Samen met haar Indo-vriendje, Ferdie, maakt Gembyr talloze
ontdekkingstochten door de natuur. De roman beschrijft een kindertijd in Indie, beheerst door de magie van geuren, kleuren en geluiden,
zonnegloed, gutsende regens, geweld en glorie van de oppermachtige
natuur,,en een oneindig aantal mogelijkheden aan avontuur en ontdekking. De betovering van de droomwereld van het hoofdpersonage
Gembyr wordt haast zintuiglijk waarneembaar. Rob Nieuwenhuys
noemt de roman een van de beste werken uit de Indische letteren aangezien het literaire hoogtepunten bevat zoals het fragment 'de tuin van
de zeven wonderen'. 4 Het volgende citaat beschrijft het zevende en
grootste wonder in de tuin: Gembyr die temidden van de natuur aan
het musiceren is.
Ze ging met gekruiste benen op de grond zitten voor de rij flessen en hief de hamer op. Alle dieren zwegen. Er was geen
130

wind meer en geluiden uit de kampong bereikten de tuin niet
langer. [...] Gembyr [begon] te spelen. Het was een zelfgemaakt lied, een melodie die droevig was en vrolijk tegelijk,
zoals alle liederen die ze ooit in haar land had gehoord. Het
glas zong, het water in de fles zong en Gembyr neuriede diep
in haar keel een tegenmelodie. Het was een lied van de aarde
waarop alles leefde. Als je goed luisterde hoorde je de wind
over de Boekit Barisan waaien en de regen vallen. Je hoorde de
tjemarabomen ruisen en de bunzing over het dak vluchten. Er
waren ook geuren in dat lied, de geur van de kembang sepatoeheg en van de koempoel-ampatbloemen en de geur van de
grijze aap en van de poes Pepi die jongen kreeg, de geur van de
klapperolie en gebraden sateh en van pasgebakken kwee semprong. Er was meer in dat lied: de hoge nachtlucht was erin en
het zingen van de vrouw van Ramonah die al haar derde kindje had verloren en de geborduurde slofjes die Moenah droeg als
er een slematan was, al wat mooi was of opzienbarend of ontzagwekkend of erg verdrietig, was in dat lied, dat lang, heel
lang duurde.5
Zoals blijkt uit dit fragment is de Indische natuur zowel een inspiratiebron als een deelnemer aan Gembyrs droomwereld. Enerzijds vormt
Gembyr een orkest samen met het water, de flessen, de wind, de dieren en andere geluiden uit de omgeving. Anderzijds speelt dit orkest
van het meisje en de natuur 'het lied van de aarde waarop alles leefde'. Dit lied is een zintuiglijke melodie, bestaande uit contaminaties
van geluiden, beelden, geuren en gevoelens van intens geluk en droefheid. In bijvoorbeeld 'het zingen van de vrouw van Ramonah die al
haar derde kindje had verloren' versmelt het geluid van zingen, het
beeld van een zingende vrouw en gevoelens van rouw.
Zoals blijkt uit dit fragment voelt Gembyr zich erg goed thuis in de
natuur van Indio. In Oeroeg beschrijft Hella Haasse haar Indische herinneringen als een landschap van de ziel. Ze laat haar ikfiguur zeggen:
'Als het waar is, dat er voor ieder mens een landschap van de ziel
bestaat, een bepaalde sfeer, een omgeving die responsieve trillingen
oproept in de verste schuilhoeken van zijn wezen, dan was -dan is mijn landschap een beeld van hellingen in de Preanger.' 6 Net als
Zikken beschrijft Haasse de herinnering aan het Indische landschap
als een zintuiglijke ervaring. In het fragment van de musicerende
Gembyr maakt de omgeving muziek en dwingt Gembyr om mee te
zingen. Bij Haasse roept de Indische omgeving trillingen op, die nog
lang in haar wezen blijven nazinderen.
De kracht die het Indische landschap uitoefent op de zintuigen is
niet louter een kenmerk van het landschap ten tijde van NederlandsIndie, het is voornamelijk kenmerkend voor hen wiens thuis geen
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eenduidige aangelegenheid is. In een onderzoek naar het belang van
het thuisland voor allochtonen in het Westen, kwam de Britse theoretica Sara Ahmed tot de vaststelling dat de tendens bestaat bij allochtonen om zich een thuis voor te stellen in gevoelsmatige en zintuiglijke
termen. Aangezien voor allochtonen het land van herkomst meestal
niet samenvalt met de plek waar ze wonen, is een thuis voor hen geen
geografische plek waar je thuishoort of waar je vandaan komt. Een
thuis is een ervaring, het is je ergens thuis voelen, in de meest letterlijke
zin van het woord. Ahmed beschrijft een thuis als 'de geleefde ervaring van lokaliteit, haar geluiden en geuren'.' Deze thuiservaring
wordt verder wel bepaald door de geografische plek. Ahmed stelt:
'Een lokaliteit bepaalt wat iemand ruikt, hoort, voelt, herinnert.'8 Om
deze reden vergelijkt Ahmed deze lokaliteit met iemands tweede huid.
De metafoor van de tweede huid doet denken aan de lichamelijkheid
die Haasse in verband brengt met het Indische landschap. Het roept
'responsieve trillingen' op in 'de verste schuilhoeken van haar wezen'.
Ook in De atlasvlinder suggereert het harmonieus samenspel van
Gembyr en de natuur dat ze onlosmakelijk en symbiotisch met elkaar
zijn verbonden, als een lichaam met een tweede huid.
Ahmed vat haar idee van een thuis als een zintuiglijke ervaring op
naar aanleiding van een onderzoek in een geheel andere context, met
name de leefwereld van allochtonen in het Westen. Desalniettemin
werpt haar definitie volgens mij ook een licht op het belang van het
Indische landschap in de Indische Letteren, zoals in het werk van Aya
Zikken en Hella Haasse. Bovendien leert deze blik buiten de grenzen
van de Indische letteren ons dat de zintuiglijke ervaring van het landschap geen typisch Indische aangelegenheid is. Hoewel het landschap
van Nederlands-Indie wel degelijk specifieke zintuiglijke prikkelingen veroorzaakt, is de gevoelsmatige band zelf geen uitsluitend
Indische zaak. Het is eerder kenmerkend voor mensen wiens thuis niet
overeenstemt met de plek waar ze thuishoren in nationale of culturele
termen.
De gevoelsmatige definitie van 'thuis' kan bovendien inzicht geven
in de manier waarop Aya Zikken haar terugkeer naar de voormalige
kolonie beschrijft in Terug naar de atlasvlinder. Veertig jaar na haar vertrek uit Indie keert Zikken terug naar de voormalige kolonie. In het
begin voelt de ikverteller zich uiterst onwennig en is alles haar
vreemd. Ze beroept zich op haar herinneringen om zich langzaamaan
weer thuis te voelen waar zij zich eens zo thuis gevoeld had. Deze herinneringen worden opgeroepen door de zintuiglijke beleving van de
natuur in Sumatra. Aya Zikken reist niet rechtstreeks naar haar
geboortedorp, Lahat. Vertrekkend vanuit de Bataklanden in NoordSumatra nadert ze traag, via de Minangkabau en de Mentawai-eilanden, Lahat in Zuid-Sumatra. Het lichaam van de reiziger moet zich
immers met mondjesmaat alles opnieuw herinneren:
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Ik, doe of ik zomaar wat rondreis. In mijn hart weet ik beter.
[...] Ik doe wat ik kan [om mij voor te bereiden] door eerst een
beetje te acclimatiseren, door de kianken van de taal weer in
mijn mond te nemen en voorzichtig te proeven, door me langzaamaan steeds meer te herinneren, langzaamaan wakker te
worden. Want deze eerste dag bier heb ik beleefd als een proces van langzaam wakker worden terwijl ik niet eens wist dat
ik was ingeslapen.9
Tijdens de reis maakt de ikverteller zich haar voormalige thuis
opnieuw eigen. Bijvoorbeeld, eerst begrijpt ze niets van Bahasa Indonesia, maar later, wanneer ze zich door de taal laat overweldigen,
begrijpt ze meer en meer. Aanvankelijk eet ze rijst met een lepel, maar
later gebruikt ze haar vingertoppen. Ze ervaart haar terugkeer als een
schok der herkenning.
Aya Zikken richt zich in Indonesia vooral op zintuiglijke indrukken
die zij verbindt met het verleden. Merk bijvoorbeeld in het volgende
fragment de sterke nadruk op die gelegd wordt op woorden zoals
'geur', 'smaak', 'emoties', 'betasten, 'aanraken' en 'zien':
Nee, de echte dingen zijn niet veranderd. Geur, smaak, emoties
verbonden met je jeugd, het betasten van vroeger gekende dingen, het aanraken van een bamboestengel, van geledingen van
suikerriet, scherp alang-alanggras langs je blote benen, het
zien van een brede waringin met luchtwortels aan het einde
van een dubbele oprijlaan die loopt naar een huis-nog-vantoen.m
Deze zintuiglijke ervaringen voeren Aya Zikken terug naar het verleden. Bijvoorbeeld, de geuren van wortels op de rand van de mandibak
lijken voor de ikverteller kleine deeltjes die verwijzen naar het grotere geheel waarvan ze deel uitmaakten. Als pars pro toto staan de geuren
in Indonesia voor haar verleden in Nederlands-Indio. Aya Zikkens
verblijf in Indonesia doet de vervaagde indruk van Nederlands-India
op haar lichaam langzaamaan herleven. Ze leert opnieuw de taal kennen en neemt oude eetgewoontes weer op. Bovendien kan ze zich door
middel van zintuiglijke indrukken van Indonesia steeds meer herinneren van vroeger.
Algauw beseft ze echter dat zij nooit meer volledig naar haar voormalige thuis kan terugkeren. Ze zegt: 'Het is mooi als je een geliefde
boom terug ziet. Maar je moet er alleen naar kijken. Je kunt er niet
meer in woven." In de Bataklanden geeft een oude vrouw de reiziger
een bosje bawang in een pisangblad gewikkeld. Het is suggestief dat de
vrouw haar uitlegt dat het 'een geschenk [is] voor een gast in dit
land'." Op de hotelkamer legt Aya Zikken het kruidige bosje kleine
uitjes op de rand van de mandibak en gaat baden. Buiten hoort ze
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enkele lokale kinderen zwemmen in de rivier. Het bosje kruiden doet
haar verlangen om samen met hen in de rivier te baden, net als vroeger. Ze zegt: 'De kruidige geur van de bawang maakt dat ik ernaar verlang om daarbuiten te zijn, bij de anderen, in de rivier. Maar ik weet
dat dat een van de vele dingen is die ik hier nooit zal kunnen doen.'"
Als volwassen, Nederlandse vrouwelijke toerist in postkoloniaal
Indonesia is het voor Aya Zikken vrijwel uitgesloten om samen met de
jonge Indonesische kinderen te baden. De volwassen blanke huid van
de ikverteller staat hier de zintuiglijke beleving van de natuur in de
weg. Bovendien is de omgeving ook veranderd. In postkoloniaal Indonesia zou het wellicht niet sociaal aanvaardbaar zijn dat een blanke
volwassen vrouw zich bij de groep in de rivier zou voegen.
Ook wanneer Aya Zikken uiteindelijk in Lahat arriveert, beseft zij
dat een terugkeer naar haar voormalige thuis niet meer mogelijk is. Zij

Omgeving Lahat.
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zegt: '[...] de tand des tijds die maar raak knaagt aan geliefde huizen
en zelfs hele tuinen wegvreet." 4 Ze weet niet meer wat ze er eigenlijk
moet doen. Hoewel het herbeleven van 'de verdomd fijne tijd' in Lahat
de drijfveer was voor de terugkeer naar Indonesia, blijkt het enkel
mogelijk om naar de geografische plaats terug te keren. Het herbeleven van dezelfde zintuiglijke ervaring is niet meer mogelijk.
Gebonden aan een bepaalde plaats en tijd, kan haar thuis in de natuur
van India enkel bestaan in de verbeelding en de herinnering. Het is in
feite paradoxaal-dat precies uit de 'terugkeerliteratuur' naar Indonesia
blijkt dat een 'echte' terugkeer niet mogelijk is.
Bij nader inzicht is de ideele situatie van Gembyr in de Indische
natuur ook daar al een mythe. In De atlasvlinder blijkt dat het meisje aan
de hand van zelf gefantaseerde verhalen een magische droomwereld
creeert, een mythische wereld die in sterk contrast staat met de koloniale wereld waarin ze leeft. De droomwereld van het totok meisje
wordt gevoed door de mystieke verhalen van de inlandse vrouwen in
de kampong, zoals haar baboe Jot. In haar gedragingen en gefantaseerde verhalen probeert Gembyr de inlandse vrouwen te imiteren.
Gembyr neemt een grijze aap op haar rechterheup, slaat zijn lange arm
om haar hals en ddroeg hem zoals ze de inlandse vrouwen hun kinderen zag dragen'." Meelevend met haar vriend Ferdie, die een voetbal
in zijn maag krijgt geschopt, 'greep [Gembyr] naar haar eigen maag en
bewoog haar bovenlichaam heen en weer zoals de inlandse vrouwen
deden als ze pijn hadden."6
Hoewel Gembyr steeds toenadering zoekt tot de inlandse en de
Indo-bevolking, blijft de afstand tussen hen echter steeds merkbaar.
Bijvoorbeeld Mevrouw Borneman, een Indo-vrouw in het dorp, adviseert haar om niet meer om te gaan met haar vriendje Ferdie. Mevrouw
Borneman wijst hierbij expliciet op het etnisch verschil tussen Ferdie
en Gembyr. Ze zegt tegen Gembyr:
Jouw bloed is ongemengd maar jouw geest is gemengd. Je
hoort niet daarginds waar je heen gaat en niet hier waar je vandaan komt [...] Hij is niet van jouw soort, weet je [...] Wij zijn
anders. Bemoei je niet te veel met ons, dat is niet goed.'7
Bovendien is Gembyrs moeder, Manna, bezorgd dat haar dochter zal
verindischen. Zij luistert aandachtig naar de raad van een Nederlandse
vriend die zegt: 'kinderen uit India, [...] die zijn voorgoed verknoeid
als ze te lang in dit land blijven'." Manna vindt de harmonie die
Gembyr zoekt met haar omgeving verderfelijk en hinderlijk voor haar
opvoeding. Zij wil dat haar dochter opgroeit volgens het keurslijf van
de Westerse 'beschaafde' vrouw. In plaats van te spelen met inlandse
kinderen in de natuur, zou Gembyr volgens Manna danslessen moeten

hebben, muzieklessen volgen, aardige jurkjes dragen, gemaakt door
een Hollandse naaister, en haar haar moeten fatsoeneren. Hoewel
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Gembyr voor zichzelf een mythisch thuis in de natuur heeft gecreeerd,
wordt zij er door de volwassenen in de gesegregeerde koloniale dorpsgemeenschap steeds op gewezen dat zij wegens haar blanke Westerse
afkomst onmogelijk kan samensmelten met de Indische omgeving.
Gembyr ontwaakt langzaam uit haar droomwereld van ontdekkingen en avontuur temidden van de natuur. Haar zielsgenoot in die
wereld, Ferdie, begint seksueel te ontwaken en verliest zijn interesse
in Gembyr. Hierdoor realiseert Gembyr zich: 'Ik weet nu dat er niet
zoiets bestaat als onze wereld. Er is een wereld van mij en er is een
wereld van jou. In je eigen wereld kan je glimlachen en doodgaan. Een
ander heeft daar niets mee te maken." 9 In De atlasvlinder blijkt Gembyrs
samenvallen met de natuur een zelfgecreeerd ideaalbeeld, een mythe
die zij langzaam ziet afbrokkelen. Aan het einde van De atlasvlinder stort
deze mythe volledig ineen. Gembyr moet noodgedwongen afscheid
nemen van het bergdorpje, wanneer haar vader promotie maakt en de
familie naar Java verhuist.
Al neemt Gembyr afscheid van het Zuid-Sumatraanse decor van
haar jeugd, toch is zij niet van plan om afscheid te nemen van haar
geliefkoosde bezigheid om op ontdekkingstocht te gaan en spannende
avonturen te ondernemen in de natuur. In De atlasvlinder lijkt Gembyr
alvast niet van plan om een Westerse 'beschaafde' vrouw te worden
naar het evenbeeld van haar moeder. Pratend over toekomstbeelden
met Ferdie, vertrouwt Gembyr hem toe: 'Ik word denkelijk een soort
Sigrid Unsetm of een vrouwelijke minnestreel want ik zou wel willen
reizen." 1 Bovendien bewondert Ferdie Gembyr omdat zij Tamalone en
Peer Gynt kent. Deze twee intertekstuele referenties zijn suggestief
voor Gembyrs toekomstplannen. Haar boekenkennis suggereert ook
geen conventioneel Westers leven, maar bewijst haar verlangen om te
reizen. Tamalone is het hoofdpersonage van de twee romans Een zwerver verliefd (1904) and Een zwerver verdwaald (1907) geschreven door de

auteur Arthur van Schendel. De twee romans handelen over de romantische avonturen van een zwervende vagebond in de Middeleeuwen.
Peer Gynt is het hoofdpersonage uit een poetische toneelstuk met de
gelijknamige titel geschreven door de Noorse auteur Henrik Ibsen in
1867. In_Peer Gynt zoekt een antiheld zijn lot in het leven op een proefondervindelijke manier, met vallen en opstaan, met ontdekken en
leren. Tamalone en Peer Gynt zijn beide mannelijke literaire figuren,
die uit de geldende sociale normen stappen en een risicovolle sprong
in het ongewisse maken. Het feit dat Gembyr zich met zulke literaire
figuren identificeert, is suggestief voor haar eigen toekomst.
De reizende personages in de reisboeken van Aya Zikken

hebben
veel gemeen met Gembyr. Ook zij hebben een lust tot reizen en een
drang naar steeds nieuwe ontdekkingen in de natuur. Vanuit dit perspectief vormt Aya Zikkens fictionele en non - fictionele werk, De atlasvlinder en Terug naar de atlasvlinder, een samenhangend geheel. Immers,
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afgezien van het verlangen om terug te keren naar Lahat in ZuidSumatra, probeert het hoofdpersonage in Terug naar de atlasvlinder op
haar weg daarheen ook oog te hebben voor nieuwe ontdekkingen in
Indonesia. Aya Zikken kijkt niet enkel naar Indonesia vanuit een perspectief dat gericht is op het Indisch verleden. De ikverteller staat ook
open voor spanning en avontuur die zij kan beleven op weg naar het
decor van haar verleden op Zuid-Sumatra. Vanuit dit opzicht is Terug
naar de atlasvlinder niet enkel een poging om terug te keren naar het verleden, zoals Aya Zikken dat verleden beschreef in De atlasvlinder. Het
reisverslag is ook een vervolg op De atlasvlinder. Gembyrs gedwongen
afscheid van haar mythische thuis in de natuur in Nederlands-India
ligt dan aan de basis van de Wanderlust van de reispersonages van Aya
Zikken.
Terug naar de atlasvlinder is niet enkel een zoektocht naar het bekende
Indische verleden, maar ook een ontdekking van het 'traditionele'
Indonesische leven dat nog niet verknoeid is door de moderne
Westerse technologie. Tijdens haar reis naar Indonesia in 1980 gaat
Aya Zikken op zoek naar de onherbergzame natuur waarvan zij noodgedwongen afscheid heeft moeten nemen bij haar vertrek uit India.
Bijvoorbeeld uit het verslag van het bezoek aan de Mentawai-eilanden
in Terug naar de atlasvlinder blijkt dat het reispersonage dezelfde zin
voor avontuur en drang naar nieuwe ontdekkingen heeft, die Gembyr
vertoont in haar omgang met de natuur in De atlasvlinder.
Wanneer Aya Zikken aankomt bij de Mentawai-eilanden wordt de
nadruk gelegd op de spanning en de moeilijke reisomstandigheden
die gepaard gaan met de hele onderneming. Wanneer zij vertelt aan
toehorenden in Padang dat zij per schip naar de Mentawai-eilanden
wil gaan, schudden zij het hoofd en raden haar of om deze 'verdoemde eilanden' te bezoeken. Aya Zikken zet toch door en gaat aan boord
van een klein schip. Algauw steekt echter een hevige storm op. Het
verslag van de moeilijke aankomst resoneert The Life and Adventures of
Robinson Crusoe van Daniel Defoe. Net als Robinson Crusoe arriveert
Aya Zikken op het eiland per schip. Hoewel haar schip geen schipbreuk lijdt, zoals in de roman van Daniel Defoe, moet het toch urenlang voor de kusten van de Mentawai-eilanden dobberen alvorens de
passagiers aan land kunnen gaan. Bovendien beschrijft Zikken de
Mentawai-eilanden als 'het onbekende tropische eiland uit de jongensboeken die ik vroeger las'."
Aya Zikken beschrijft zichzelf echter niet als een 'romantische held'
die op heldhaftige wijze nieuwe bestemmingen ontdekt, zoals wel het
geval is in The Life and Adventures of Robinson Crusoe. De beschrijving van
Aya Zikken is doorspekt met zelfspot en ironie. Vanwege de hoge golven kan het schip de Mentawai-eilanden niet tot aan de kust naderen.
De bemanning moet overstappen in een klein motorbootje, waarmee
zij vervolgens aan land kunnen gaan. Wanneer Aya Zikken geconfron137

teerd wordt met de moeilijke taak om van het schip in de motorboot
te springen, beschrijft zij wat gebeurt als volgt:
Alles wat bij het overstappen gebroken werd, bagage of botten,
was voor eigen rekening. [...] Het is een bekend gebeuren.
Iedereen heeft het wel eens op de film gezien. Maar daar werd
het gevaarlijke werk beslist altijd door een 'double' gedaan en
de heldin werd geholpen door een sterke knappe man die in
het bootje gereed stond om haar op te vangen. Hier hadden de
helden geen tijd. Zelfs niet voor een helpende hand. [...] Aan
die vrouw die perse in hun boot wilde hadden ze geen boodschap. Ze schreeuwden me verwensingen toe, toen ik minutenlang doodsbenauwd op het trapje bleef staan mikken voor ik
sprong. Nu ja, ik kwam erin. Met blauwe plekken en doorweekt was ik toch al."
Deze scene creeert een slapstick effect. Er wordt een beeld gevormd
van een oudere reizende vrouw, die veel moeite heeft om het avontuur
dat ze opzoekt tot een goed einde te brengen. Haar ouder wordende
lichaam is een hindernis bij het avontuur. Het felt dat haar lichaam een
hindernis vormt, drijft de spanning van de ontdekking op. In De atlasvlinder wordt de natuur een paradijs van ontdekking, avontuur en, uiteindelijk, harmonie, omdat zij beschreven wordt vanuit de naIeve kinderblik van Gembyr. In Terug naar de atlasvlinder wordt het bezoek aan
de Mentawai-eilanden een spannende onderneming omdat de reiziger
bij haar zoektocht naar nieuwe ontdekkingen last heeft van haar ouder
wordende lichaam.
Wanneer Aya Zikken uiteindelijk aan land strompelt, is ze gelukkig
om vaste grond onder haar voeten te voelen. Ze is uitgedroogd en
strompelt naar een hut om een beetje water te vragen. Wanneer haar
pijnlijke lichaam langzaamaan een beetje herstelt, dringt het door tot
de trage hersens in haar geradbraakte lichaam dat ze in het paradijs is
aanbeland. Ze beschrijft haar omgeving als volgt:
Onafzienbare zandstranden met palmen, grashelder water, of
en toe de monding van een riviertje waar ik doorheen moet
waden, wat snel heen en weer schietende krabbetjes over het
zand, koraalriffen en geen mens te zien, geen huis te bekennen.
Alleen het gebeuk van golven op de kust, het gekwetter van
vogels en het roepen van apen, ver weg in de bomen in het
binnenland. Klappers liggen op het strand, schelpen in allerlei
kleuren en vorm.24
Vergelijken we dit fragment met het eerder geciteerde fragment uit De
atlasvlinder over het harmonische orkest van Gembyr en de natuur, dan
lijkt het erop dat de reiziger haar voormalige thuis, al is het maar voor
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even, heeft hervonden. Ook in dit fragment verkeert de ikfiguur in een
aangename gemoedstoestand temidden van de natuur op de Mentawai-eilanden. En opnieuw ervaart de ikpersoon genoegdoening van
de natuur in zintuiglijke, affectieve termen. Dat de reiziger de natuur
als erg aangenaam ervaart, wordt extra belicht doordat de harmonieuze toestand werd voorafgegaan door een verslag van een moeizame
aankomst. De reiziger houdt een geradbraakt lichaam over aan de
helse aankomst, maar de onderneming slaagt en de reiziger kan verpozen in een natuurlijke oases
In wat vooraf ging, ben ik uitgegaan van een zintuiglijke definitie van
'thuis', die dikwijls geldt voor hen wiens thuis niet eenduidig is, zoals
voor allochtonen in het Westen, zoals het onderzoek van Sara Ahmed
aantoonde, en voor hen die een tijd in Nederlands-Indie verbleven en
nadien naar Nederland zijn gerepatrieerd, zoals blijkt uit Aya Zikkens
De atlasvlinder. Vervolgens heb ik Terug naar de atlasvlinder gelezen als
een poging van de ikpersoon om terug te keren naar deze zintuiglijke
harmonie temidden van de natuur in Indie. Zij doet dit door middel
van herinneringen, die worden opgeroepen door de natuurlijke omgeving van Indonesia. Zoals ik heb aangetoond, bestaat de terugkeer
voornamelijk uit een zintuiglijke acclimatisering, een gradueel gewenningsproces van het lichaam aan de omgeving. Maar zowel het
lichaam van de ikpersoon als de omgeving zijn aangetast door de tand
des tijds. Hierdoor blijkt dat het wel mogelijk is om terug te keren naar
de geografische plaats, maar niet meer naar haar voormalige thuis.
Terug naar de atlasvlinder is niet enkel een poging om terug te keren
naar de harmonische ervaring in de natuur van Indie. Deze ervaring is
immers een mythe, zoals reeds duidelijk wordt in De atlasvlinder. Het is
in feite een droomwereld, die enkel bestaat in Gembyrs hoofd, en die
langzaam afbrokkelt. Gembyrs noodgedwongen afscheid van deze
mythe kan beschouwd worden als de motivering voor het reizen van
het reispersonage van Aya Zikken. Vanuit dit opzicht is Terug naar de
atlasvlinder geen terugkeer naar, maar eerder een vervolg op De atlasvlinder.
Zoals blijkt uit het reisverslag, bijvoorbeeld uit het verslag van
Zikkens bezoek aan de Mentawai-eilanden, zoekt Zikken het avontuur
op en verlangt zij steeds naar nieuwe ontdekkingen in de natuur. Met
andere woorden, de ikpersoon reist om de mythische thuisplaats tijdens haar reizen steeds opnieuw uit te vinden en te ontdekken. Dit
blijkt ook uit de licht geromantiseerde autobiografie De landing op
Kalabahi, waarin Zikken het verband legt tussen haar jeugdherinneringen aan de natuur in Indie en haar latere reizen: 'De zwoele wind die
uit de vlakte opsteeg naar de Malabarheuvels rook naar jaren van
nieuwe ontdekkingen.'
In het artikel 'Het onbereikbare geboorteland. Het Indie in het werk
van Hella S. Haasse' bespreekt Peter van Zonneveld het belang van de
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onbereikbaarheid van het Indische landschap in het werk van Hella S.
Haasse. In Zwanen schieten legt Hella Haasse het belang hiervan uit:
De ontroering, ja, de hartstocht waarmee ik nog altijd reageer
op de kleuren, geuren en geluiden van mijn geboorteland, zijn
niet geboren uit herkenning, maar uit het besef dat wat ik
waarneem voor altijd onbereikbaar blijft. Alleen het onder
woorden brengen van het waargenomene schenkt even de illusie er deel aan te hebben."
Uit dit fragment blijkt dat de onbereikbaarheid van Haasses 'landschap van de ziel' gecompenseerd wordt door erover te schrijven. In De
landing op Kalabahi reist het tachtig-jarige reispersonage van Aya
Zikken naar Alor, waar ze zich erg thuis voelt. Ze zegt:
Op Alor leek het dat ik was aangekomen bij een begin in
plaats van een einde. Ik was weer in mijn jeugd en ik rook
weer hoe het was om dingen te ontdekken. [...] Op Alor zat ik
ook, zoals ik vaak deed als kind, op een steen midden in de
rivier, het water kolkte zingend om mij heen. Ik dacht aan alle
reizen die me uiteindelijk hierheen hadden gebracht."
Zittend op een steen in het water denkt de ikpersoon terug aan haar
Indische jeugd in de natuur en legt het verband met haar reizen.
Terwij1 in het werk van Hella Haasse de onbereikbaarheid van Indie
bezworen wordt tijdens het schrijfproces, maakt het personage in het
werk van Aya Zikken tientallen reizen, hopend dat alle reizen haar uiteindelijk terug leiden naar het begin, de ontdekkingstochten in de
natuur van Indie, waarvan ze noodgedwongen afscheid heeft moeten
nemen.
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Het vraaggesprek dat Anneloes Timmerije
op 13 mei 2005 had met Fred Lanzing
over zijn boek Soldaten van Smaragd

Inleiding
Soldaten van Smaragd is een schoolvoorbeeld van een boek dat geschre-

ven moest worden, omdat het een ander verhaal over het KNIL vertelt.
Fred Lanzing geeft antwoord op vragen als: Wie waren de KNIL'ers?
Hoe leefden zij? Dat heeft hij beschreven. Met de pen, en het hart, van
een antropoloog. Want dat is het bijzondere van Soldaten van Smaragd:
de aandacht voor de mens, de gewone soldaat, de fuselier. Hoewel hij
refereert aan de grote lijnen van de koloniale politiek, is het vooral een
KNIL-geschiedenis van binnenuit.
Anneloes Timmerije: De periode die je beschriift, reikt globaal van 1880 tot
1914. Het tijdperk, schrz)f je, waarin het KNIL op z'n KNILst was. Wat maakte,
juist toen, het KNIL zo KNIL?

Fred Lanzing: Omdat juist in die periode het KNIL zo'n eigen karakter had. Het KNIL was aanvankelijk een echt vreemdelingenlegioen,
vooral in die eerste fase, vanaf 1830, toen werd besloten tot de oprichting van een apart koloniaal leger. Omstreeks 1890 ontwikkelt het zich
tot wat het uiteindelijk is geworden: een contraguerrillaleger. In dat
jaar werd de marechaussee opgericht als politieleger en het KNIL werd
de marechaussee te velde. Het idee kwam van een inlandse hulpofficier van justitie. Die vroeg aan zijn baas: 'Waarom doen jullie niet net
als de Atjehers?' Hij stelde voor om de KNIL-soldaten uit te rusten met
lichte wapens, geen zware helmen meer te laten dragen, maar een
strooien hoed, want het KNIL kon de Atjehers niet aan in het veld.
Zijn baas, de officier, luisterde goed en zorgde voor de oprichting van
het korps marechaussee te velde.
Blijkbaar was guerrilla voor die periode niet de manier van krijgsvoering.

Wel bij de tegenstander, maar het leek erop alsof de legerleiding zich
telkens weer moest bedenken dat deze krijgshandelingen niet in
Europa plaatsvonden, maar onder tropische omstandigheden. Aanvan143

kelijk werd artillerie meegesleept, moet je eens proberen om zo'n
loodzwaar ding over een sawandijkje te zeulen. Dus het was een beetje
amateuristisch, dilettantisch — hoe raar dat ook klinkt. Met de oprichting van de marechaussee te velde paste het leger zich aan de omstandigheden aan. Daardoor werd dit korps geschikt voor de tropen en
daarmee veranderde ook de samenstelling; er kwamen steeds meer
inlandse soldaten in en steeds minder Europeanen. En toen was het
KNIL op z'n KNILst.
Je hebt een uniek hulpmiddel gehad om de geschiedenis van binnenuit te vertellen: een aantekenboekje van een officier die van 1885 tot 1911 in het KNIL diende: jouw grootvader. Wij volgen hem, aan het begin van elk hoofdstuk, van tangsi, naar buitenpost, naar benteng. Hoe vaak is hij in die 26 jaar overgeplaatst, en
hoe kwam hij te weten waar hij naartoe moest?

Hij is in die periode vijftien keer overgeplaatst. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik geloof dat hem per koerier werd meegedeeld dat
hij de volgende week daar en daar werd verwacht. Dat kon soms een
bestemming 1000 kilometer verderop zijn, en dan moest er veel geregeld worden. Hij en mijn grootmoeder hadden zes kinderen en sommige van die overplaatsingen kwamen al drie of vier maanden na de
vorige verhuizing. Ik heb in mijn boek een vrouw geciteerd die zegt:
'1k pak niet meer uit, alleen de jeneverglaasjes.'
Wit je ons vertellen hoe het aantekenboekje in jouw bezit kwam?

Toen ik in 1946 terug naar Nederland kwam, twaalf jaar oud, werd ik
met mijn ouders en zusje ondergebracht bij mijn grootouders. Die
woonden in Wassenaar. Later verhuisden wij naar Amsterdam. Ik zag
mijn grootouders nog maar zelden. Er was niets aan de hand, hoor,
maar ik had het gewoon te druk met naar school gaan en feestvieren.
Maar in 1970, grootvader was toen allang dood, moest ik op een dag
in Den Haag zijn en ben ik in een opwelling langsgegaan. Een tante
van mij woonde nog altijd in dat huis. Ik was er twaalf jaar niet
geweest, het huis was veel kleiner dan ik mij herinnerde. Mijn tante
was heel aardig en vond het leuk dat ik langskwam. Toevallig was zij
net bezig nude spullen op te ruimen, waaronder twee boekjes. Of ik
daar belangstelling voor had, vroeg ze, anders zou zij ze weggooien. In
het ene had mijn grootvader aantekeningen gemaakt over zijn leven,
dat vond ik al heel interessant, maar in het tweede boekje, een zwart
zakboekje, stonden aantekeningen over een expeditie op de
Mahakamrivier in Borneo, die hij in 1910 in opdracht voor het KNIL
heeft ondernomen. Het ging hier om vlagvertoon, om de grens tussen
Brits en Nederlands koloniaal gebied duidelijk te markeren. Deze aantekeningen vond ik heel interessant, en naar aanleiding daarvan ben
ik gaan lezen over het KNIL. Mijn vader was ook KNIL-officier, dus
het onderwerp had wel mijn belangstelling. Gaandeweg begon ik er
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meer over te weten, en mede door aansporingen van mensen om mij
heen, besloot ik erover te schrijven.
Ik ontdekte dat de bestaande literatuur over het KNIL alleen de buitenkant beschrijft - het zijn militair-historische boeken. Maar hoe het
was om in het KNIL te leven, stond er niet in. En dat terwijl het KNIL
het enige koloniale leger ter wereld was waar mannen, vrouwen en
kinderen in de kazernes, maar ook op de buitenposten, samen plachten te wonen. Echt ongelooflijk.
Als jij aan het KNIL denkt, schriffje in de inleiding, bekruipt jou telkens weer een
mengeling van afkeer en affectie, van warmte en weerzin. Het is een onderwerp
dat je liefhebt en verafschuwt. Waar komt die tweeslachtigheid vandaan?

Ik denk dat dit iedereen bezighoudt die een koloniale jeugd heeft
gehad. Want, wat moet je nou eigenlijk denken van die koloniale
geschiedenis? En als je ook nog kind uit een militaire familie bent,
dan dringt die vraag zich nog heviger op, want het KNIL was een
behoorlijk bloeddorstig en wreed leger. Waarschijnlijk kent iedereen
die uitspraak van Multatuli in 'Saidjah en Adinda' over het dorp dat
pas was veroverd door het Nederlandse leger en 'dus in brand stond'.
Daar komt de afkeer vandaan. Aan de ene kant voel ik mij niet verantwoordelijk voor wat mijn grootouders of ouders hebben gedaan of
gedacht - ik doe ook niet mee aan die excuusindustrie. Aan de andere
kant heb ik wel de taak, vind ik, , om een zo exact mogelijk beeld te
geven van die situaties van 100-120 jaar geleden: dadr voel ik mij wel
verantwoordelijk voor. Beschrijven hoe het echt was - de leuke en de
niet leuke dingen. Het waren gewone mensen die verliefd werden,
dobbelden, een gewoon leven leiden. Dat is de affectie.
Werd daar thuis over gesproken?

Nee, dat was nooit een gespreksonderwerp. Ik heb er ook nooit met
mijn grootvader over gesproken. Toen ik zijn boekje in handen kreeg,
was hij al dood. Ik heb het moeten doen met die ene bron.
Mijn grootvader groeide op in een wat armlastig gezin, en zijn vader
overleed toen hij 15 jaar was. Daarna gaf hij zich op in Harderwijk als
fuselier. Hij kwam net een centimeter tekort voor de minimale lengte
van 1.55 meter, maar dat bleek geen probleem aangezien er een tekort
aan rekruten was. Hij werd ten slotte officier, maar twee van zijn
broers, die in dezelfde situatie verkeerden, gingen als gewoon fuselier
met zes contractjaren naar Indie. Beide broers zijn daarna in de suiker
gegaan en hebben alle twee hun njai getrouwd - dat deden niet alle
fuseliers. Aan die ooms dank ik mijn Indische neefjes en nichtjes. Mijn
grootvader trouwde met een Europese, een Duitse vrouw.
Jouw grootvaders carriere was er dus op gericht een leidinggevende positie te
bekleden in Nederlands-Indie. Hij ging naar een land waar hij de taal niet kende,
de gebruiken niet kende. Hoe werden militairen voorbereid op die taak?
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Bij de KMA te Breda werden sinds 1870 officieren opgeleid voor het
KNIL. Voor die tijd werden mensen maar gewoon aangenomen. Wie in
het napoleontisch leger had gediend, kon zijn carriere bij het KNIL
voortzetten. Er waren in het Europa van toen ook vele oorlogen, de
Duits-Franse, de Oostenrijkse, de Krim-oorlog. Er waren nogal wat
deserteurs en onderofficieren, die werkloos waren geworden en zich
aanmeldden. Ik die tijd kwamen er veel klachten over de kwaliteit van
de officieren. Bijvoorbeeld, dat ze alleen maar konden 'bitteren', vloeken en de belangrijkste reglementen opzeggen.
Je schrijft dat jouw grootvader de meeste onverwachte taken kreeg opgedragen.

Hem werden de gekste dingen opgedragen. Als 25-jarige moest hij te
Sinkel, ten zuiden van Atjeh, de opdracht uitvoeren om een postduivenverbinding op te zetten tussen Sinkel en Meulaboh, het stadje dat
door de tsunami in het nieuws is gekomen. In zijn aantekeningenboekje schrijft hij dat hij het serieus heeft geprobeerd. Hij wilde nog
duiven en duivinnen uit Belgie halen, maar dat is niet gelukt.
Het KNIL was beperkt van omvang voor zo'n groot land. Hoeveel soldaten zijn er
in dienst in de periode die jij beschrfft?

Ongeveer 40.000 man en dat is wonderlijk weinig voor zo'n enorm
eilandenrijk. Als je Atjeh, in het uiterste westen, op Ierland legt, reikt
Nieuw-Guinea, het meest oostelijk eiland, tot over de Oeral. Het
Nederlandse leger telt vandaag de dag 30.000 man. Zo'n klein landje,
en niks geen vijanden in de buurt! Hoe men dat met 40.000 soldaten
in de Archipel heeft gedaan, is mij een raadsel — je deed er alleen al
negen dagen over om van Menado naar Java te varen.
Opmerkelijk in jouw boek is de aandacht voor de vrouwen in het leger. Hoewel
daarover in Haagse regeringskringen enorm gefronst werd, was het gebruikelijk,
en ofticieel toegestaan, dat inheemse huishoudsters, moentji's, met de soldaten leefden. Er waren door legerartsen gecontroleerde bordelen, waar de soldaten hun
zinnelijke toevlucht konden zoeken. Maar de vrouwen gingen ook mee op patrouille. Hoe ging dat?

Vrouwen gingen niet mee op patrouille. Wel moesten ze soms lange
tochten maken door de rimboe, als ze op weg waren naar een buitenpost. Op Java en Sumatra waren namelijk grote kazernes, zogenoemde veldbataljons. De soldaten konden daar bijkomen van de dienst op
de eilanden. De vrouwen gingen dan mee. Of als een bataljon of peloton naar een benteng ging die ergens in Toradjaland lag, gingen de
vrouwen en de kinderen mee, geheel ongetraind. Niemand keek daarvan op, het was de gewoonste zaak van de wereld. Wies van
Groningen schrijft daar over in haar prachtige boekje Is militair, is militair.
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AT: Hella Haasse zei vorig jaar in Bronbeek (14 nov. 2004) tijdens haar
gesprek met Peter van Zonneveld: 'De KNIL-soldaten zijn toch een met
het hele koloniale leven verbonden element geweest. Dan is zo'n
beeld van het leven van de vrouwen en de kinderen in de kazerne
absoluut van betekenis. Dat hoort in de geschiedschrijving.'
Fred Lanzing leest op verzoek een passage uit zijn boek voor en sluit
of met:
'Ik heb het leven van mijn grootvader gebruikt als een aanleiding
om diverse onderwerpen te kunnen behandelen. Het dagelijks leven
van de fuseliers, met hun moentji's en de soldatenkinderen, is het
waard om te worden verteld. Stel je voor dat dat in de plooien van de
geschiedenis zoekgeraakt zou zijn?'
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Uitnodiging
Op vrijdag 29 september 2006 organiseert de Werkgroep
Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag.
Het programma is als volgt:

14.00 uur: Opening.
14.15 uur: Roelof van Gelder: Vergeefse post, 17de- en 18de-eeuwse
Nederlandse brieven in de National Archives in Londen.

14.50 uur: Marijke Dewaerheijt: De Indische wereld van Annie
Salomons.

15.30 uur: Theepauze.
16.00 uur: Joop van den Berg: De dichter Willem Brandt, reizend
achter het heimwee.

16.50 uur: Sluiting.
Plaats: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Lipsiusgebouw, voor-

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

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

Deze aflevering bevat een drietal bijdragen. Adrienne Zuiderweg
schrijft over het beeld van Batavia, zoals dat opgeroepen worth in reisverhalen uit de VOC-tijd. Pamela Pattynama demonstreert de invloed
van de populaire media op de herinnering aan Indie, aan de hand van
verschillende vertolkingen van Max Havelaar. Gabor Pusztai - die aan
de universiteit van Debrecen (Hongarije) de belangstelling voor de
Indische Letteren opwekt en levend houdt - bespreekt het genre-probleem bij Van oerwoud tot plantage van Laszlo Szekely.
Op 12 november 2006 wordt ons jaarlijks symposium gehouden op
Bronbeek. Het thema is ditmaal: Perkara's.
Professor A. Teeuw geeft als omschrijving van perkara onder meer:
zaak, kwestie, affaire, onderwerp, punt geval. In de negentiende eeuw
schreef P.J. Veth: 'Van de Maleise betekenissen van het woord, namelijk: wijze, soort, geval, artikel, zaak, heeft de laatste zich in het
Europees spraakgebruik vastgezet, zó zelfs, dat een samenstelling als
bijvoorbeeld vrouwenperkara volstrekt niets ongewoons is.' Wij willen
een aantal bekende en minder bekende perkara's belichten. Nadere
informatie vindt u elders in dit nummer.
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Schipbreukelingen aangevallen door Javaanse strandlopers. Uit: Michael
Breet, De Oost-Indische voyagie van Wouter Schouten. Zutphen: Walburg Pers,
2003, p. 54.
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Batavia in reisverhalen
uit de VOC-tijd
ADRIENNE ZUIDERWEG

Komt hier en leest dit Boek, hier vint gy goede stof
Zacharias Kaheingh

Op weg naar Oost-Indie
Ruim vier eeuwen geleden verenigden Amsterdamse kooplieden zich
in de Compagnie van Verre. Ze hadden zich daarbij twee doelen
gesteld, namelijk concurrentie aan te gaan met Portugese, Chinese en
Arabische handelaren in peper en nootmuskaat en andere Aziatische
specerijen en controle over Straat Soenda. Bezit van deze zeestraat tussen de eilanden Sumatra en Java was belangrijk voor de versterking
van hun positie in Bantam, op dat moment de belangrijkste Javaanse
handelsplaats. Ze bereidden hun expeditie zorgvuldig voor. In 1592
trokken ze Cornelis en Frederik de Houtman aan met de opdracht in
Lissabon dienst te nemen bij Portugese kooplieden, in die tijd de
belangrijkste Europese peperhandelaren.' De broers De Houtman
waren niet de eerste Hollanders in Portugese dienst. Dirck Gerritsz
Pomp2 en Jan Huygen van Linschoten 3 waren hen voorgegaan. Hun
ervaringen bij de Portugese handelshuizen in Azie was van onschatbare waarde voor de participanten van de Compagnie van Verre.4
Voorts benoemde de Compagnie Cornelis de Houtman, familie van
participant Reynier Pauw, als een van de expeditieleiders. Hij kreeg de
brieven van prins Maurits voor de inlandse vorsten onder zijn beheer,
zo ook de instructies van de Compagnie van Verre voor het aanbieden
van vriendschap met deze vorsten, de Narratie ende waerschouwingen
omme een fraeije hanteringhe te beginnen met den Coninck van Sunda. Eveneens gaven ze De Houtman een exemplaar van het Reys-Gheschrift van de
navigatien der Portugaloyers in orienten met de Portugese en Spaanse routebeschrijvingen (Amsterdam 1595), geschreven door Jan Huygen van
Linschoten over zijn reis van Goa naar het Spaanse eiland Terceira.'
Voorts beschikte De Houtman over een gedeelte uit Van Linschotens
manuscript Itinerario, voyagie ofte schipvaert dat Portugese informatie verschafte over de Oost - Indische steden en rivieren, zo ook over de bewoners, hun godsdienst en handelswaar, en over de fauna en flora van
deze gebieden. De beschrijving van het eiland Java met 'hare waren,
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coopmanschappen en handelingen, ghewichte, munte, en de prysen
van dien, ende andere particulariteyten' in dit Itinerario of reisboek
was voor de expeditie natuurlijk uitermate belangrijk. 6 Later zou uitgever Cornelisz Claesz deze informatie in het Itinerario als van 'seer
nut, oorbaer, ende oock vermakelycken voor alle curieuse en Liefhebbers van vreemdigheden' aanprijzen.
De participanten van de Compagnie van Verre hoopten met hun
onderneming de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een
extra impuls te geven in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tegen de
Spaanse koning Philips II. Ze verwachtten de Staten-Generaal behulpzaam te zijn door de opbrengst van hun handelswaar beschikbaar te
stellen voor de aanschaf van wapens, zodat de Republiek op gelijke
voet met Philips II kon komen, die zijn aanvallen financierde met de
winsten uit zijn Oost-Aziatische handel.
Een jaar na haar vertrek in april 1595 bereikte de expeditie de
Indische wateren.' Na een moeizame tocht van twee weken door Straat
Soenda kwam de vloot in juni 1596 in Bantam aan. De reis was vol
ontberingen geweest maar desondanks had de Compagnie van Verre
met haar expeditie, die de geschiedenisboeken zou ingaan als de Eerste
Schipvaert, haar bestemming bereikt.
Een aantal expeditieleden had tijdens de tocht een journaal bijge-

houden: Willem Lodewycksz, Franck van der Does, Cornelisz Jan
Turck en Jacob Jansz. Kakkerlack. Alleen het journaal van koopman

Lodewycksz verscheen een jaar na terugkeer in de Republiek in druk,
de andere journalen verdwenen in de archieven om er pas in de negentiende en twintigste eeuw uitgehaald te worden. 8 Blijkbaar had Lodewycksz als enige van deze schrijvende zeelieden de toets van de
Compagnie van Verre doorstaan, want zijn journaal werd met haar
goedkeuring gedrukt. Daardoor geeft het een vertekend beeld van de
expeditie. Het verscheen als D'eerste boeck, Historie van Indien in 1598 bij
de Amsterdamse uitgever Cornelisz Claesz die was gespecialiseerd in
journalen en zeekaarten. We lezen daarin dat Lodewycksz op 12 november 1596 vanaf zijn schip Amsterdam de hoofdstad van het Javaanse
koninkrijk Jayakarta, toen door de Hollanders Jacatra genoemd, zag
liggen. Terloops gaf hij de lezer een lesje filologie:
Iacatra is een plaats waar allerlei levensmiddelen overvloedig
aanwezig zijn, en te recht door ons Sunda Calapa wordt
genoemd: want in het Javaans betekent Sunda vruchtbare
plaats en Calapa Indische Hoot. Dus betekent het een plaats

overvloedig aan Cocos.'
Aangespoord door het succes van de Compagnie van Verre werden
ook in de andere havens van de Republiek handelscompagnieen opgericht. Uiteindelijk bleek de Amsterdamse Oude Compagnie het meest
succesvol. Haar vloot, in mei 1598 van de Texelse rede vertrokken,
152

ging de geschiedenis in als de Tiveede Schipvaert. In het journaal van
kapitein, Jacob van Neck dat pas in 1900 verscheen als 'Reisverhaal',
lezen we het verloop ervan.w
Lodewycksz' Historie van Indien en Van Necks 'Reisverhaal' zijn de
oudste verhalen in de Indisch-Nederlandse literatuur over Oost-Indie,
over de bezittingen van de op dat moment nog niet opgerichte VOC.
Beide journalen zijn geschreven door reizigers die er zelf waren
geweest en die de nieuwe wereld met eigen ogen hadden gezien.
Lodewycksz' boek voldoet aan de normen van de Compagnie van
Verre, maar biedt vanwege zijn saaie stiji de lezer niet de vervoering
als Van Necks journaal. Daar kan de lezer wegdromen in zijn beschrijving van de paradijselijke Indische natuur en is hij getuige van de ontmoetingen met de Javaanse vorsten.
Willem Lodewycksz geeft in zijn Historie van Indien een beschrijving
van de markt van Bantam waar kooplieden uit India, Voor-Azie,
China, Java en Amboina hun handelswaar verkochten: waaronder
meloenen, komkommers, klapper, uien, suiker, honing, bamboe, krissen, sabels, speren, linnen, juwelen, vlees, vis, kip, groente, fruit, en
natuurlijk - waar het allemaal om to doen was - peper en andere specerijen. Hij zag er Javaanse soldaten rondlopen die hij dapper en avontuurlijk vond, en was onder de indruk van de manier waarop ze hun
speer, kris, sabel en kapmes gebruikten. Maar hij vond hen ook vijandig en moorddadig. Historie van Indien was met Lodewycksz' berichtgeving over de Javaanse handelaren en hun koopwaar informatief
voor de Hollandse kooplieden en investeerders.

Richtlijnen voor het VOC-personeel
Na de oprichting van de VOC in 1602 kwam het Compagniespersoneel
in aanraking met de Oost-Indische inwoners, met hun godsdienst, cultuur, taal, leef- en eetgewoontes. De Heren Zeventien beseften dat hun
ondergeschikten hun ogen en oren in Oost-Indie waren en dat ze
afhankelijk waren van hun berichten. Denkend aan de besluiten van
de uitrusters van de Eerste en 7iveede Schipvaert over de vastlegging en
geheimhouding van de informatie bepaalden de Bewindhebbers in
1617 dat hun hoger kader memorieboeken of journalen moest bijhouden." Daarin noteerde de kapitein dagelijks de afgelegde afstand, de
windrichting en de diepte van de wateren voor de kusten, en de commandant de gebeurtenissen aan boord. De scheepschirurgijn schreef
het aantal zieken en doden op en welke medicijnen hij had verstrekt.
Ook kooplieden hielden journalen bij. Soms was er een tekenaar aan
boord die kustprofielen tekende. Bij aankomst moesten de journalen,
kaarten en profielen direct worden ingeleverd, in Oost-Indie bij de
gouverneur-generaal en in de Republiek bij de Heren Zeventien. In
Batavia werd de informatie gekopieerd en met de retourvloot naar de
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Republiek verzonden. Alles was er aan gelegen dat de informatie niet
in vijandelijke, namelijk Engelse, harden zou vallen. Deze oekaze
gold niet alleen voor de memorie- en kaartenboeken maar ook voor de
brieven van het VOC-personeel. In 1619, het stichtingsjaar van
Batavia, verkreeg de VOC van de Staten van Holland het alleenrecht
op het drukken en openbaar maken van de verkregen informatie.
Om ervoor te zorgen dat de berichtgeving van hun kapiteins, kooplieden en chirurgijns relevant was, stelden de Heren Zeventien richtlijnen op. Waarin waren ze geinteresseerd?
Geografische informatie: de ligging van het land, de omvang van de
steden en dorpen, de rivieren en havens en de steden of dorpen aan
deze rivieren. Liefst alles in kaart gebracht. Maar ook demografische
informatie: het aantal mannen, vrouwen en kinderen.
Bestuurlijke informatie. De VOC wilde mededelingen over de
belangrijkste bestuurder, diens macht, leger, paleizen en forten en of
hij in oorlog was. Ook of ze vriendschapsbanden met hem konden
aanknopen. Voorts berichtgeving over de rechterlijke en bestuurlijke
macht, de misdaadbestrijding en middelen van bestaan. Tevens wensten ze informatie over de godsdienst, het aantal kerken en de mening
van de geestelijken over de VOC en het christelijk geloof.
De inwoners. In de berichtgeving over de bewoners moest aandacht
worden geschonken aan hun gedrag, uiterlijk, eetgewoonten, huwelijken, opvoeding van de kinderen, omgang met hun personeel en slaven. De VOC had belangstelling voor de inrichting van de huizen en
het huisraad. Ook wilde ze uitvoerige informatie over de handel,
koopwaar, prijzen, winsten en de scheepvaart.
De producten van een land: de vruchten, zaden, bomen en het vee.
De VOC wilde weten of het land geschikt was voor Europese gewassen en vee. Ook wilde ze worden geinformeerd of er bouwmateriaal
was voor haar schepen, forten en kanonnen.
Tenslotte de oorlogsvoering. Alle informanten werd opgedragen
hun ogen en oren goed de kost te geven en te berichten over forten,
geschut, soldaten en munitie.

Ars apodemica en memorieboeck
Met hun voorschrift sloten de Heren Zeventien aan bij de traditie van
de wetenschap van het reizen die aan het eind van de zestiende eeuw
was ontstaan, de ars apodemica." In die tijd was het gebruikelijk dat de
zonen van de gegoede burgerij een grand tour door Europa maakten. De
jongelui bereidden zich op hun refs voor door het lezen van apodemische traktaten, die voorschriften bevatten voor het bijhouden van
een reisdagboek. De Heren Zeventien verlangden van hun hoger kader
een soortgelijk reisdagboek, maar dan met informatie over hun OostIndische bezittingen.
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De richtlijnen die ze uitvaardigden, waren niet eenmalig, ze werden
in de loop van de zeventiende eeuw herhaald. 13 De bewindhebbers
vonden de geografische, etnografische en demografische informatie
belangrijk, die diende immers commerciele en militaire doelen. In een
van de eerste rapportages aan de Heren Zeventien kwam opsteller Jan
Pietersz Coen tegemoet aan de invulling van de door hen verlangde,
apodemische informatie:
De landen van Ambon, Banda en inzonderheid Batavia en 't
koninkrijk Jacatra zijn zeer geschikt en gunstig gelegen tot
aanplanting van verscheidene kolonien. Vele honderd-duizenden mensen kunnen zich daar ophouden: 't land van Jacatra is
uitermate vruchtbaar, 't water is goed, de lucht is gezond en
zeer gematigd, de zee zeer vischrijk; allerlei levensmiddelen en
specerijen kunnen daar worden geplant en allerlei vee aangeteeld. Van deze plaatsen uit kan gevoeglijk door het geheele
Oosten, te weten van Kaap de Goede Hoop tot in Japan, Korea
en China incluis, een voortreffelijke handel gedreven worden."
De VOC was er alles aan gelegen om de memorieboeken en journalen
van hun personeel veilig te stellen. De eerste jaren na de afkondiging
van het alleenrecht op het drukken en uitgeven van de journalen hadden ze te maken met drukkers die de aantekenboeken van teruggekeerd VOC-personeel op slinkse wijze in hun bezit probeerden te
krijgen. Goede afspraken waren dus noodzakelijk. En dus mochten
alleen de drukkers die beschikten over het octrooi van de Staten van
Holland en Zeeland en van de Staatse bestuurscolleges van de provincies met VOC-kamers, de journalen uitgeven. Dat moesten ze op de
titelbladzijde van het boek vermelden. Desondanks gebeurde het dat
een auteur of drukker dit octrooi aan zijn laars lapte, waarop de Heren
Zeventien de uitgave van het journaal blokkeerden.

Van memorieboek naar reisverhaal
oudste journalen kenmerken zich door soberheid en eenvoud van
stijl. Afwezig zijn de karakteristieken van het proza: de retorische elementen, zinspelingen op de klassieke oudheid, brede algemene
beschouwingen en citaten. Ze waren door handelaren en zeelieden" in
de volkstaal geschreven, en gaven de gebeurtenissen aan boord weer
en wat de auteur met eigen ogen had gezien. In de titels komt veelal
het woord journaal voor. De boeken waren met de Gotische letter
gedrukt en met houtsneden geillustreerd, die niet altijd betrekking
hadden op het verhaal. De drukker had ze eenmaal liggen en drukte ze
of in de hoop dat het boek daardoor beter werd verkocht. Sommige
uitgevers bundelden de reisverhalen of gaven een kenner hiertoe
opdracht.16

De
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Allengs maakten de gortdroge nautische notities plaats voor avontuurlijke verhalen. De lezer was getuige van het neerploffen van vliegende vissen op het scheepsdek of van rampen voor de Afrikaanse
kust. De avonturen van de Hoornse schipper Willem Ysbrantsz Bontekoe (1587-1657) in diens Iovrnael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van
de Oost-Indische reyse (1646), spraken het meest tot de verbeelding, met
name de explosie in Straat Soenda van zijn schip Nieuw Hoorn.' 7 Ook in
de Oost-Indische voyagie (1676) van Wouter Schouten (1638-1704) kwamen avontuurlijke situaties voor, zij het minder spectaculair dan bij
Bontekoe. De schrijvende chirurgijn verhaalde over de lotgevallen van
dertien zeelieden die erop uit waren gestuurd om hulp te bieden aan
een VOC-schip dat op de Australische kust was gestrand.' Ze waren
er tevergeefs en keerden in een roeiboot naar Batavia terug. Slechts
vier van hen konden de hachelijke avonturen navertellen. Ze hadden
honger en Borst geleden en hun toevlucht gezocht bij een Javaanse
kluizenaar die hen tegen bandieten beschermde. Uiteindelijk bereikten ze met hulp van de strandrovers Japara.
In tegenstelling tot Bontekoe die avonturen beschreef die werkelijk
waren gebeurd, nam Schouten in 'het wonderlijck voorval' dat hem in
Batavia 'op de waerschijnelijckste wijse bekent' was gemaakt, een
loopje met de werkelijkheid. Hij voegde daarmee een nieuw aspect in
het reisverhaal in, namelijk fictie. Toch verloor Schouten in zijn OostIndische voyagie de VOC-richtlijnen niet uit het oog. Zo besteedde hij in

het derde deel van zijn boek aandacht aan de Javaanse vorsten, hun
opvolgingstrijd, de inrichting van hun hof, hun toernooispelen en hun
bedaja's of vrouwelijke bewakers die tijdens de overvloedige banketten als danseressen de gasten in vervoering brachten.
De latere zeventiende-eeuwse reisverhalen waren fraai uitgeven, in
folioformaat en gedrukt met de Romeinse letter garamond. Sommige
auteurs, zoals Joan Nieuhof (1618-1672) en Cornelis de Bruijn (16521726/27), hanteerden zowel de pen als de tekenstift. De uitgave van
hun boeken waren voor de drukkers riskante ondernemingen. Zo werden de kosten van Reizen over Moskovie, door Persie en Indie (1714) van
Cornelis de Bruijn door vier drukkers gedeeld. De Bruijn zelf geraakte vanwege zijn boek in financiele problemen. 19 Dergelijke kostbare
boeken werden door kapitaalkrachtige lezers gekocht, die ook bereid
waren te investeren in de Oost-Indische handel.

Bataviase beeldvorming
De schrijvende VOC-dienaar volgde in zijn beschrijving van de OostIndische hoofdstad, het einddoel van zijn reis, de richtlijnen van de
VOC maar dan wel toegespitst op de gebouwen en bewoners die een
band met de VOC hadden. Pas in tweede instantie had hij oog voor de
inheemse bewoners, historie, fauna en flora. Hij noteerde de datum
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waarop hij de Bataviase baai had bereikt en dat hij, nadat zijn schip
door de shahbandar of havenmeester was gecontroleerd, naar de stad
werd geroeid. Hij vermeldde de geografische ligging van Batavia, en
bracht de bergen die de stad van de Ommelanden scheidden, bij zijn
lezers onder de aandacht. Conform de apodemische traditie memoreerde hij het beleg van Jakatra in 1619 en daarmee de ontstaansgeschiedenis van Batavia. Daarna vermeldde hij de gebouwen die voor de
VOC waren gebouwd, zoals het kasteel met de pakhuizen, het stadhuis, de kerken, het hospitaal, het vrouwentuchthuis, het armenhuis
en de Latijnse school. Hij memoreerde het Chinees hospitaal en oudemannenhuis in de stad en de tempels buiten de stadsmuren die door
de Chinese inwoners met eigen kapitaal en met toestemming van de
Bataviase bestuurders waren gebouwd. Het stadsplan werd gecompleteerd met de opsomming van de straten, grachten en de uitvalswegen
naar de forten buiten de stadsmuren. Ook de aardbevingen die de
grandeur van de stad in de loop der tijd aantastten, werden niet vergeten.
Vervolgens richtte de auteur zijn aandacht op de bewoners van
Batavia. Daarbij had hij eerst aandacht voor de elite, het hoge VOCpersoneel met de Raad van Indie, waarin de gouverneur-generaal, de
directeur en de raden van Indie zitting hadden, en de Raad van
Justitie. Daarna volgden, de hierarchie in de Bataviase samenleving
afdalend, het middenkader van de VOC met de predikanten, kooplieden, en secretarissen, en het lager kader met de klerken, soldaten en
matrozen. Hij beeindigde zijn impressie met de bewoners van
Aziatische afkomst.
De beschrijving van Batavia werd afgesloten met een overzicht van
de fauna en flora, het metrieke stelsel en de munteenheid. Sommige
schrijvers gaven als toegift een Maleise spraakkunst.

Mestiese vrouwen
Het meest tot de verbeelding van de auteurs spraken de mestiese of
Euraziatische vrouwen. Nicolaus de Graaff (1619-1688) karakteriseerde hen in zijn Oost-Indise spiegel (1703) als trots, lui en wellustig. Hij
vond hen ongemanierd en wreed in hun omgang met hun slaven en
slavinnen en slechte moeders omdat ze de opvoeding van hun kinderen aan slaven overlieten. 2° De Graaff keek met Europese ogen naar de
mestiese vrouwen en onderschreef daarmee de beeldvorming van Jan
Huygen van Linschoten, zoals die deze in zijn Itinerario van de OostIndische vrouwen had vastgelegd. Schrijvend VOC-personeel beaamde De Graaffs observaties. Bijvoorbeeld Jan Splinter Stavorinus (17391788) in Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop, naar Batavia, Bantam,
Bengalen (1793). Negentig jaar na het verschijnen van De Graaffs Oost157

Een Mistice Vrouw. Uit: Francois Valentijn. Oud en Nieuw Oost-Indien. Deel 1.
Uitvoerige Beschryving der Vyf Molucco's Dordrecht: Johannes Van Braam I
Amsterdam: Gerard Onder de Linden, 1724, na p. 18.
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Indise spiegel vond deze Zeeuwse kapitein de gehuwde vrouw nog even
onnozel: 'het ontbreekt haar egter aan geene vermogens; maar het ontbreekt de mannen aan lust om dezelve aantekweeken'.21
Omdat de vrouwen op hun twaalfde of dertiende jaar trouwden,
waren ze volgens De Graaff en Stavorinus niet in staat een huishouding te bestieren. Stavorinus vond hen er op hun dertigste oud uitzien
vergeleken met hun Europese zusters, die er op hun vijftigste nog
voortreffelijk uitzagen. Hij was ervan overtuigd: 'Schoonheden moet
men onder haar niet zoeken; de fraaiste die ik gezien heb, zou in
Europa naauwlijks onder de middelmaatige gerekend worden.' 22 Desondanks waren de vrouwen in hun sarong en neteldoeken kabaja, met
hun gouden broches en gouden haarspelden in hun met klapperolie
ingevette condes opvallende verschijningen in het Bataviase straatbeeld. Helemaal als ze werden gevolgd door hun slavinnen die hun
betelkistje met sierlijk zilver- of goudbeslag en kwispedoor nadroegen. Maar Stavorinus liet zich niet in de luren leggen: 'Gemeenlijk zijn
zij van eenen werkeloozen en luijen aart', en weet dat, evenals De
Graaff, aan hun opvoeding door slaven. Deze auteurs waren het er over
eens dat als de mestiese vrouwen een Europese opvoeding hadden
genoten, ze nuttig zouden zijn voor de Bataviase samenleving.
Zowel De Graaff als Stavorinus brachten de wrede omgang van de
vrouwen met hun slaven bij hun lezers onder de aandacht. Zij waren
niet de enigen, ook Jacob Haafner (1755-1809) spuide zijn ongenoegen. Volgens hem spande de echtgenote van opperkoopman en
geheimschrijver Johannes van der Burg de kroon.23 In Lotgevallen en
vroegere zeereizen (1820) beschreef hij haar geliefkoosde tijdverdrijf.
Beultje spelend gaf ze haar slaven opdracht de slavinnen met gespleten bamboestokken of te rossen tot de lappen vlees er bij hingen.
Koelbloedig als een tijgerin keek ze toe hoe haar slachtoffers zich
onder de verscheurendste pijnen kromden, en telde de kletterende slagen met een deftigheid die volgens Haafner een magistraat niet zou
misstaan.

Slaven en slavinnen
In de loop der tijd waren er slaven vanuit India, Malakka, Makassar,
Arakan, Afrika, Ceijlon en de Oost-Indische archipel naar Batavia aangevoerd. Jan Pietersz Coen had in een brief in 1623 aan de Heren
Zeventien het gebruik van slaven door hun personeel christelijk utilitaristisch gemotiveerd: 'Volgens d'ordonnantie Goods behoort elck
mensch naer sijn aert ende natuyre gebruyct te werden ende niet verkeert tegen de natuyre ende onordentelijck.' 24 De Graaff, Stavorinus en
Haafner maakten in hun reisverhalen melding van de slaven en slavinnen. Voor De Graaff behoefde de positie van de slaaf in de Bataviase
samenleving geen verder betoog: "t sijn evenwel mense, [...] sijn sy
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Heydenen, Godt heeft haar niet wijser wille maken, en het ligt des
heyligen Euangeliums niet geopenbaart, also dat sy ongelukkig zijn,
in eeuwige slavernije te moete leeven.'25 Stavorinus meende dat de slavinnen niet verstandiger waren 'dan het redenlooze vee', 26 en weet de
alles te bovengaande wreedheid van de vrouwen en hun jaloezie naar
de slaven aan het klimaat en aan de ongeregelde levenswijze van hun
echtgenoten voor hun huwelijk. Haafner daarentegen koos positie
voor de slaven en sprak zich tegen hun afstraffing uit. Die vond hij in
de hoogste graad wreed en onmenselijk, en de voltrekkers nog erger
dan de Europese beulen. Hun kwellingen waren zo hels dat de slaven
de dood boven het leven verkozen. Hij bewonderde de manier waarop ze 'met eene ongeloofelijke standvastigheid, de wreedste pijnen
door[stonden], zonder een' zucht te laten glippen of zelfs eenen pijnlijken gelaatstrek te toonen'.27

Chinezen
In de verhalen ontbraken ook de Chinese bewoners van de stad niet.
De schrijvers waren het er over eens: Batavia zou zonder hen nooit zijn
gebouwd. Gouverneurs-generaal Jan Pietersz Coen en Joan Maetsuyker hadden vriendschapsbanden met de Chinese voorman aangeknoopt. Deze Kapitein Chinees werd gerespecteerd en had toegang tot
de vergaderingen van de Raad van Indie.
Francois Valentijn (1656-1727) besteedde in zijn Oud en nieuw OostIndien (1724-1726) uitgebreid aandacht aan de Chinezen. Hij karakteriseerde hen als 'een ongemeen schrander, beleefd, naarstig en gedienstig yolk, dat groote diensten aan de stad doet' 28 en vond dat Batavia,
doods zou zijn als er geen Chinezen waren. Dan waren er geen handelaren, handwerklieden, schilders en makers van de fraai vergulde en
gelakte zonneschermen. Hun herbergen, warongs, thee- en gokhuizen
werden door Aziaten en vooral door de VOC-matrozen en -soldaten
druk bezocht. Ze roeiden in hun boten de inwoners door de grachten
of naar de rede. Ze hielpen bij het lossen van de VOC-schepen en voeren met hun 'Tsjampans' de goederen naar de pakhuizen op het
kasteelterrein. Buiten de stadsmuren stonden hun arakbranderijen,
steenovens en suikermolens. De boeren onder hen voorzagen de stad
het hele jaar door van voedsel. Ze bezaten een oesterbank die ze
exploiteerden met toestemming van de Raad van Indie. 29 De kwaliteit
van de oesters die ze in de stad voor lage prijzen verkochten, werd
alom geroemd. Voor veel inwoners was een bezoek aan hun eethuis bij
de oesterbank een culinair uitje. Valentijn wierp zich als een expert op:
'ik moet bekennen, dat zy zeer schoon, blank en vast van vis zyn'."
Deze Bataviase predikant noemde zich ook een kenner van de
Chinese godsdienst. Hij had de Chinese tempel buiten de Nieuwpoort
bezocht. In Beschryving van Groot Djava, ofte Java Major en in Zaaken van de
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godsdienst op het eyland Java, het vierde deel van zijn Oost-Indische
monografie, besteedde hij in woord en beeld uitgebreid aandacht aan
het gebouw met het fraaie polychrome houtsnijwerk, het meubilair en
de vele goden en godinnen."
De Chinezen vielen vanwege hun kleding en haardracht op. De eenvoudigen onder hen droegen een linnen onderbroek en een zeer wijde
bovenbroek, linnen kousen en eenvoudige schoenen of sandalen. De
rijken gingen gekleed in zijden gewaden.
De feesten van de Chinezen trokken veel bekijks en waren daarmee
een welkome afwisseling in het monotone dagelijkse leven van het
VOC-personeel. 32 Hun bootraces op de Grote Rivier waren spectaculair
en hun Nieuwjaarsfeesten met drakendansen en vuurwerk oorverdovend. Hoewel de Europeanen er geen woord van konden verstaan,
bezochten ze de urenlange opvoeringen van de 'Sneeze wayang'. Deze
uitvoeringen vonden meestal tijdens het Chinese Nieuwjaar in februari plaats en in september en oktober als de doden werden herdacht, en
gingen met muziek, vuurwerk en lawaai gepaard. Vergeleken bij hun
huwelijksceremonieen waren de Europese bruiloften saai. Ook hun
begrafenissen verschilden van de Europese. Cornelis de Bruijn schonk
er in Reizen over Moskovie, door Persie en Indie uitgebreid aandacht aan, en
beschreef en tekende hun begraafplaats buiten de stadsmuren.
Vol verbazing schreven de auteurs over de inrichting van de Chinese
huizen met hun altaren, hun god Joosje, zoals ze hem steevast noemden,
de wierook en de kaarsen. Een enkeling roemde de Chinese gastvrijheid en legde de maaltijd vast die hem in de vele schaaltjes was voorgezet. Niet alle schrijvers waren positief over de Chinezen. Sommigen
noemden hen bedriegers en vonden hen onbetrouwbaar. Ze vergeleken hen met de Joodse handelaren in Europa.

Javanen en andere Aziaten
Op de straten en pasars was het een bont gewemel van Europeanen en
Aziaten. Francois Valentijn die voor zijn Oud en nieuw Oost-Indien schatplichtig was aan onder andere Nicolaus de Graaff en Joan Nieuhof,
somde de mengelmoes van bewoners op:
Men heeft hier Nederlanders, Engelzen, Portugeezen (die 'er
met hun schepen komen) Mixticen, Mardykers, Chineezen,
Armeniers, Persiaanen, Mooren of Mogolders, Bengalers,
Timoreezen, Tonkinders, Siammers, Arrakanders, Javaanen,
Macassaaren, Amboineezen, Bandaneezen, Ternataanen,
Maleyers, Bailers, Sumatraanen, Borneers, en een menigte van

andere ingezetenen, die een zeer groot leven aan deze stad toebrengen, en een ongemeenen grooten handel daar in dryven.33
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Joan Nieuhof gaf in Zee en lant-reize (1682) een beschrijving van de
Javaanse en andere Aziatische bewoners van Batavia, en hanteerde
daarbij ook zijn tekenpen. 34 Zo vermeldde hij dat de Javanen buiten de
stad woonden in huizen van bamboe en daken van riet of palmblad.
Ze verdienden de kost als boer of visser. Hij had aandacht voor hun
kleding, haardracht en uiterlijk. Hij vond de Javaan moedig, dapper en
goede soldaten, maar ook wreed. Hij beschreef ook de Javaanse
vrouw, haar kleding, kapsel en benadrukte haar kleine postuur. Dat er
Javanen waren met meerdere vrouwen, was volgens hem verklaarbaar. Hun islamitische geloof stond hen dat toe.
De Mardijkers vormden een aparte groep. Ze waren voormalige
Indiase slaven die de VOC via de Portugezen had verkregen. Ze waren
in Compagniesdienst als handelaar, boer, soldaat, ambachtsman,
klerk, ziekentrooster, onderwijzer, drukker of boekbinder. Na beeindiging van hun contract werden ze vrijburger. In hun gestreepte broeken, schoenen en hoeden die op die van de Hollanders leken, vielen
ze op. Hun vrouwen droegen de Bataviase dracht. Ze bewoonden kwalitatief goede huizen binnen de stadsmuren. Ze waren welvarend en
christelijk gedoopt. Hun oudste kerk, de Portugese Binnenkerk, stond
op de westelijke oever van de Kali Besar, de huidige Jl. Kopi. Hun
tweede kerk, de Portugese Buitenkerk, stond buiten de stadsmuren. In
deze kerk, de huidige Geraja Sion aan de J1 Pangeran Jayakarta, worden nog steeds kerkdiensten gehouden.
De Arabische handelaren in de stad hadden hun roots in Voor-Azie.
In de reisverhalen werden ze als Moren of Mohammedanen aangeduid. Met hun tulbanden, veelkleurige gewaden en sloffen met krullende teenpunten trokken ook zij de aandacht van de schrijvers.

VOC-personeel in het achttiende-eeuwse reisverhaal
Naarmate de decennia verstreken, veranderde in de reisverhalen de
beeldvorming van het VOC-personeel. Over de manier van leven - liever gezegd overleven - werd uitgebreid geschreven. De schrijvers
verstrekten raadgevingen op welke wijze het moordend klimaat kon
worden weerstaan en vermeldden daarbij dat de elite zich terugtrok in
hun thuynen langs de uitvalswegen. Het kasteel, eens het pronkjuweel
van Batavia, werd ongezond als woon- en werkruimte bevonden. Voor
die enkele wekelijkse werkdag was het nog net te doen.
Jan Splinter Stavorinus berichtte in zijn Reize van Zeeland over de Kaap
de Goede Hoop, naar Batavia, Bantam, Bengalen dat de VOC-dienaar om vijf
uur 's morgens opstond en na een kop koffie of thee gedronken te hebben aan het werk ging. Om twaalf uur werd er gegeten, vaak in gezelschap van bevriende collega's. Tot vier uur werd er gerust. Opgefrist
door het middagdutje was het tijd voor een uitstapje. De ene dag
maakte hij die in zijn koets, de andere te paard. Of hij koos voor een
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tochtje door de grachten al dan niet vergezeld door musicerende slaven. Hij ging op visite bij zijn baas, familie, vrienden of collega's, of
ontving zelf gasten. Meestal was hij om negen uur weer thuis. Om elf
uur ging hij slapen. De volgende dag was dezelfde als de vorige dag.
Alles ging in gepaste vrolijkheid want het minste of geringste was voldoende voor een perkara of vete. De mannen en de vrouwen hadden
hun eigen circuits. Ze bemoeiden zich weinig met elkaar.
Evenals zijn schrijvende collega's paste Stavorinus in zijn schets van
het dagelijks leven de VOC-richtlijn pragmatisch toe. Zijn beschrijving
van de levenswijze van de Europeanen in Batavia was niet alleen
informatief voor de Heren Zeventien maar had ook een wervend
karakter. Nieuw personeel was nodig om de Oost-Indische hoofdstad
to bevolken. Gezegd mag worden dat Stavorinus' beschrijving aansloot bij de ars apodemica, een reiziger bestudeert de levenswijze van de
bewoners van het door hem bezochte land. Dat hij daarmee de basis
legde voor negentiende-eeuwse observaties kon deze Zeeuwse kapitein niet bevroeden.

Het reisverhaal in de literatuur
Het reisverhaal heeft een ontwikkeling doorgemaakt van pikbroekenproza naar een volwaardig genre in de Nederlandse literatuur met
eigen regels. 35 De trend was ingezet met De Graaffs Oost-Indise spiegel,
hoewel dat niet direct een reisverhaal is maar een moralistische spiegel." Qua taal, stijl en beschrijvingskunst voldoet de Oost-Indische voyagie van Wouter Schouten meer aan de normen van de overgang van
journaal naar verhaal. 37 Binnen het proza neemt het reisverhaal zijn
eigen plaats in. Het onderscheidt zich door het beeldend taalgebruik
en de aangename en leesbare stijl. Het verhaalt over vreemde en onbekende landen, koninkrijken, toernooien, feesten, zeden en gewoonten,
flora, fauna en mineralen. 38 Ook bevat het autobiografische elementen.
Het reisverhaal behoort tot de literatuurgeschiedenis, en al helemaal
tot de Indisch-Nederlandsche letterkunde. Vanwege het speciale
karakter - het is enerzijds een verslag van een refs over zee naar vreemde landen en anderzijds een introductie van deze nieuwe landen met
hun bewoners, taal, cultuur, geloof en natuur aan de lezers - heeft het
reisverhaal ook bijgedragen aan het ontstaan van de culturele antropologie, de moderne roman, de vernieuwing van de avonturenroman en
aan de grondslagen van de wetenschappelijke geografie.39
Natuurlijk claimden de auteurs dat ze de waarheid spraken en
schreven ze de realiteit zo natuurgetrouw na. Dit zijn topoi of gemeenplaatsen. De hedendaagse onderzoeker weet dat hij op zijn hoede moet
zijn en fictie aan waarheid moet checken, en archief- en bibliotheekonderzoek niet moet schuwen.
`Komt hier en leest dit Boek, hier vint gy goede stof', schreef een
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vriend van Joan Nieuhof in diens opdrachtgedicht voor Nieuhofs Zee
en lant-reize. Zijn uitnodiging lijkt in deze tijd van internet en iPod
achterhaald. Ook de huidige toerist met belangstelling voor OostIndie hoeft zijn leunstoel niet meer uit. Kon de achttiende-eeuwer met
een reisverhaal op schoot wegdromen over Batavia en Bantam, de
moderne mens downloadt podcasts of radioprogramma's voor zijn iPod
voor zijn soundseeing van Jakarta en Banten.
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IV: Beschryving van Groot Djava, ofte Java Major en Zaaken van de godsdienst op het
eyland Java.

Noten
1 Na de ontdekking van Amerika (1492) verdeelde paus Alexander VI op
3 mei 1493 de wereld in tweeen langs de denkbeeldige lijn van de noordpool tot zuidpool ten westen van de Kaapverdische eilanden. Het oostelijk
gebied werd aan de Portugezen toegewezen, het westelijk gebied aan
Ferdinand en Isabella van Spanje. Na Portugees protest volgde op 7 juni
1494 bij het verdrag van Tordesillas een nieuwe verdeling, toen langs een
denkbeeldige meridiaan op 370 mijl ten westen van de Kaapverdische
eilanden.
2 Dirck Gerritsz Pomp werd in Lissabon voor de handel opgeleid en voer
ruim twee decennia als busschieter en geschutsmatroos op de Portugese
vloot. Hij verbleef in Goa (1568) en in Cochin, Malakka, Macao en
Nagasaki (1584-1588).
3 Jan Huygen van Linschoten reisde in 1579 naar zijn halfbroer in Sevilla.
Hij trad in dienst van de secretaris van de Portugees Vincente da Fonseca
die tot aartsbisschop van Goa in India was benoemd. Hij verbleef van september 1583 tot november 1588 in Goa. Zie: Van Gelder, Parmentier en
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Max Havelaar,
of de

invloed van de populaire media op de herinnering
aan Indie
PAMELA PATTYNAMA

Multatuli, pseudoniem van Eduard Douwes Dekker, publiceerde zijn
Max Havelaar in 1860.
De Max Havelaar, een Indisch boek, wordt ook internationaal
beschouwd als zo ongeveer het beste dat de Nederlandse literatuur to
bieden heeft. Het werk wordt alom geprezen, het is in maar liefst veertig talen vertaald, de vernieuwende, esthetisch-literaire waarde staat
buiten kijf en de canonieke status is onomstreden. Je kunt rustig stellen dat het beroemde werk over koloniale misstanden een prominente positie binnen de Nederlandse cultuur bezet. De culturele betekenis
van Multatuli's meesterwerk strekt zich echter verder uit dan de literaire canon. In dit essay zal ik ingaan op de invloed die de Max Havelaar heeft gehad op de collectieve herinnering aan Indie. Het hogelijk
gewaardeerde werk zal dienen als exemplarisch geval van de uitwerking die niet de hogere, maar juist de als lagere beschouwde, populaire cultuur heeft op het culturele herinneringsproces.

Het laat je niet los
De kolonie bestaat niet meer. Op de landkaarten heeft het overzeese
rijksdeel Nederlands-Indie haar plaats moeten afstaan aan de autonome Republiek Indonesia. Indie is onherroepelijk voorbij. Verleden
tijd. Toch lijkt het tegenovergestelde het geval. In Nederland circuleren dagelijks honderden herinneringen en verhalen die de ex-kolonie
springlevend houden. Die herinneringen worden verteld door mensen
die er gewoond hebben of daar geboren en getogen zijn.' Het laat je niet
los, meende de nestor van de Indisch-Nederlandse literatuur Rob
Nieuwenhuys. 2 Zijn bekende geschiedschrijving Oost-Indische spiegel
(1978), zijn memoires, de vele bloemlezingen en niet in het minst zijn
fotoboeken hebben ertoe bijgedragen dat Indie de status heeft bereikt
van een onvergetelijke herinnering. Nieuwenhuys' persoonlijke belevenissen in Indie duiken steeds weer op in zijn vertellingen. Het autobiografische geheugen was zijn voorkeursbron. Frappant is echter dat
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Indie niet alleen herinnerd wordt door mensen die er gewoond en
gewerkt hebben. Ook door mensen die nooit onder de palmen hebben
gewandeld, wordt Indie aan de vergetelheid ontrukt. Net als de trekkers en de blijvers, de Indo's en de totoks van toen, houden zij er
Indische beelden en zelfs herinneringen op na. 3 Hun herinneringen
zijn niet gebaseerd op eigen ervaring. Ook gaat het niet om de `postherinneringen' van de tweede generatie, de kinderen van Indische
migranten.4 Naast ervaringsherinneringen en postherinneringen kunnen we spreken van culturele herinneringen. Via gecompliceerde en
vaak paradoxale herinneringsprocessen doen allerlei, elkaar vaak
tegensprekende verhalen en beelden over Indie de ronde. Deelnemers
aan de Nederlandse cultuur die zelf geen voet in de kolonie hebben
gezet, noch enige familieband of andere verwantschap met Indie hebben, hebben weet van die steeds weer opduikende verhalen. Zelfs
degenen die zelf Indische ervaringen hebben, worden beinvloed door
de ontstane collectieve beelden. Een mooi voorbeeld van de dynamiek
van de eigen herinnering is te vinden in het werk van Hella S. Haasse.
Haasse is in Indie geboren, heeft er haar jeugd doorgebracht en toch
liggen haar herinneringen niet vast.' Dat is te merken aan de verschillen in betekenis tussen haar debuut Oeroeg uit 1948 en Sleuteloog uit
2002. Ondanks het zelf beleefde leven komt in Sleuteloog een geheel
ander herinneringsbeeld van Indie naar voren dan in Oeroeg. Ook ervaringsherinneringen blijken mee te gaan met de tijd en beinvloedbaar
door collectieve beelden. 6 Voor de beeldvorming rond Indie wordt
door iedereen, bewust of onbewust, geput uit de mengelmoes van
ongelijksoortige herinneringsbeelden die circuleren in het culturele
geheugen van Nederland. 'Indie' hoort tot het nationaal cultureel erfgoed.
Mijn punt nu is dat het cultureel geheugen rond Indie niet alleen
wordt samengesteld uit persoonlijke belevenissen, en hogere culturele
vormen als literatuur, architectuur, wetenschap en politiek. Het culturele geheugen krijgt ook impulsen door middel van de populaire
media. Het ligt misschien minder voor de hand om te denken aan
populaire films of musicals wanneer het gaat om meningsvorming of
beeldvorming, toch werken deze dagelijks in op ons geheugen.7

Ik wil gelezen worden!
Douwes Dekkers was er niet zozeer op uit een mooi boek te schrijven.
Zijn motief voor de Max Havelaar was: 'Ik wil gelezen worden!' Hij
wilde op de eerste plaats een eind maken aan de onderdrukking van
de Javaan, en hij wilde eerherstel voor zichzelf. Hoewel het boek een
'rilling' door het land had doen gaan, bleef dat wat Multatuli hoopte
uit. In zijn toelichting bij de vierde druk van 1875 schreef hij: 'De
meeste lezers schenen te meenen dat ik my en de mynen had blootge170

steld aan armoede, vernedering en flood om hun 'n prettig lektuurtje
te verschaffen'. Teleurgesteld besloot hij tenslotte: 'Ze vonden het een
mooi boek, maar ze deden niets'.8
Achteraf gezien had Douwes Dekker ongelijk. Hij kreeg dan wel
geen eerherstel, maar de Max Havelaar is wel degelijk gelezen. Het boek
wordt geroemd om zijn stijl, vertelstrategieen, modernisme, meervoudige genrevermengingen, ironie en wat niet al. Er zijn honderden
publicaties, kritieken en analyses aan gewijd en het boek verscheen in
veertig talen. De literaire waarde heeft de Max Havelaar eeuwen doen
overbruggen en nog steeds is de dikke pil verplichte kost op middelbare scholen. Van de auteur is recentelijk een bekroonde biografie verschenen en in Amsterdam bestaat sinds jaar en dag het Multatuli
Museum.' Bovendien heeft de Max Havelaar ontegenzeggelijk politiek
effect gehad. Volgens E. du Perron vormde de Max Havelaar de 'vulkanische uitbarsting' van wat er al decennia in Indie aan onvrede heerste.' Hier te lande werd het boek inzet van heftige discussies onder
politici. Nog belangrijker is de rol die het werk speelde bij het ontstaan van de ethische beweging, die, ongewild, het Indonesische
nationalisme op weg hielp en zo uiteindelijk bijdroeg aan de dekolonisatie." Behalve als literair meesterwerk is de Max Havelaar dus ook
befaamd als gezaghebbend politiek pamflet. De tekst heeft echter nog
een derde waarde, waar niet of nauwelijks over gesproken wordt. Niet
louter als literair meesterwerk, en niet alleen als politiek pamflet,
maar ook als gepopulariseerde, visuele voorstelling heeft de roman
cultureel effect gehad.
Dichter-tekenaar Lucebert heeft weleens gezegd: 'de mens is een
kijkdier'. Mensen willen gebeurtenissen en verhalen graag voor zich
zien. Meer dan verbale uitingen blijken visuele uitbeeldingen, plaatjes, foto's en films ons een verhoogde en concrete beleving van de realiteit te geven. Maar niet alleen dat: omdat plaatjes echter lijken, omdat
ze meer toegang lijken te geven tot waarheid en werkelijkheid, hebben ze een grote uitwerking op ons geheugen. In die zin hebben ook
de visuele, postkoloniale en gepopulariseerde bewerkingen van de
Max Havelaar een indringende uitwerking op het collectief geheugen
rondom Indie en het koloniale verleden gehad.
Hieronder zal ik vier voorbeelden geven van popularisering die de
Max Havelaar niet alleen een grotere bekendheid hebben gegeven,
maar ook de culturele betekenis van de tekst hebben veranderd.
Multatuli schreef met zijn Max Havelaar namelijk geen anti-koloniaal
boek. Hij was niet tegen het kolonialisme als systeem, maar hij wilde
dat de regels rechtvaardig werden toegepast. Niettemin staat de Max
Havelaar thans algemeen bekend als anti-koloniale tekst. Nee, niet
onder academici en de Multatuli adepten, die zichzelf Multatulianen
noemen. Maar de boodschap is duidelijk voor wie surft naar de scho171
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Peter Faber in de film MAX HAVELAAR.
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lieten-sites op internet, of voor wie het argeloze studenten vraagt. Hoe
heeft die opmerkelijke betekenisverschuiving plaatsgevonden? Mijn
suggestie is, dat gepopulariseerde voorstellingen van de Max Havelaar
de rol van technology of memory hebben vervuld. Deze term is afkomstig
van de Amerikaanse cultuurwetenschapster Marita Sturken." Zij verstaat hieronder het dynamische proces waarin via objecten of cultuuruitingen betekenis wordt toegekend aan het verleden. Het is een actieive wijze van herinnering maken, waarin het verleden steeds weer van
betekenis kan veranderen, al naar gelang de context.

Tingeltangel
De Max Havelaar is, zoals iedere lezer zal zijn opgevallen, een bijna filmisch boek, een boek dat springt van scene naar scene. Het bevat
modern aandoende locatie- en genreverschuivingen die uitstekend
gevisualiseerd kunnen worden. Sinds het publicatiejaar 1860 is de
Max Havelaar dan ook regelmatig in beeld gebracht. Zo zijn er zeven
versies van toneelbewerkingen bekend. De eerste dateert uit 1871 en
de laatste maakte in 2005 een succesvolle tournee langs de
Nederlandse theaters." In 1976 kwam de film MAX HAVELAAR (Nederland/Indonesia, Rademakers) uit en in 1986 werd de musical Max
Havelaar op de planken gebracht. Pas in 1972 kwam een Indonesische
vertaling ter beschikking. Daarvoor was alleen het ingebedde verhaal
'Saidjah en Adinda' bekend. Geinspireerd door deze parabelachtige
vertelling zijn in Indonesia tal van opmerkelijke muziek- en theatervoorstellingen gemaakt en uitgevoerd. In 2004 kwam zo'n Indonesisch gezelschap naar Nederland en vond een tournee plaats in het
kader van het Holland Festival. Het gezelschap voerde voor uitverkochte zalen een multimedia-uitvoering op waarbij muziek, theater en
dans werden gecombineerd.14
De eerste toneelbewerking van de Max Havelaar werd in 1871 opgevoerd. Bij toneel denkt men eerder aan een hogere vorm van cultuur,
dan aan populaire cultuur. Toch zijn al bij de eerste toneelbewerking
de eerste tekenen van popularisering zichtbaar. Douwes Dekker zelf
verzette zich tegen een toneelbewerking omdat hij bang was dat men
zijn werk weer als Touter 'fictief verzinsel' zou zien." Toch kwam de
voorstelling tot stand en wat voor voorstelling! De spelers waren
Vlamingen, die met hun tongval Multatuli's Hollandse, vlammende
pleidooi wat sappiger lieten klinken. Het geheel vond niet plaats in
een achtenswaardige schouwburg, maar in een soort tingeltangel,
namelijk de Salon des Varietes in de Amstelstraat in Amsterdam. D,e
bezoekers zaten niet netjes achter elkaar in rijen om in stilte to aanschouwen wat zich op het toneel afspeelde. Zij zaten in groepjes aan

tafeltjes en lieten zich allerlei hapjes en drankjes goed smaken.
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Ondanks de twijfel aan het waarheidsgehalte en bedenkingen over de
'poseer-manie' van Douwes Dekker, heeft het publiek genoten. Uit de
pers blijkt dat het een schitterend succes was met talrijke bezoekers en
een zeer groot aantal voorstellingen, ook in Belgie. 16 De toeschouwers
zullen deze memorabele voorstelling van Indie dus niet licht zijn vergeten.

Hij leverde hem meiden!
Het tweede voorbeeld van de invloed die een gepopulariseerde Max
Havelaar op de herinnering aan Indie heeft gehad stamt uit 1976. Fons
Rademakers' verfilming van de roman was de eerste van de drie
naoorlogse publieksfilms die in Nederland zijn gemaakt over het koloniale verleden. De tweede, OEROEG (Hans Hylkema) kwam pas uit in
1993, zo'n twintig jaar later, en de derde is GORDEL VAN SMARAGD
(Orlow Seunke) uit 1997. Ook in een ander opzicht had de Havelaarfilm een primeur: het was de eerste bioscoopfilm die gebaseerd was op
de Nederlandse literatuur. Het verfilmen van literaire werken is sindsdien een kenmerk geworden van Nederlandse films. In Indonesia
mocht de film nog jarenlang niet vertoond worden." Bij het uitkomen
van MAX HAVELAAR in Nederland blijkt Rademakers' film echter meteen
een hit. Hij trekt meer dan zevenhonderdduizend bezoekers wat voor
een Nederlandse film uitzonderlijk veel is.' De grote aantrekkingskracht zal een gevolg zijn van Rademakers' faam en de indrukwekkende cameravoering van Jan de Bont, maar zeker zal het onderwerp,
Indie, veel kijkers hebben gelokt. Lang niet iedereen zal de brontekst,
Multaluli's roman, hebben gelezen. Juist daarin ligt . de meerwaarde
van de verfilming. MAX HAVELAAR liet een ander, ruimer publiek kennismaken met het droevige lot van Saidjah en Adinda, de wandaden
van inheemse vorsten en koloniale machthebbers, en de strijd van
Max Havelaar. Net als elke filmadaptatie is ook Rademakers' productie geen getrouwe navolging van de roman." Het is eerder een recreatie, of liever gezegd een selectieve interpretatie van het bronverhaal. De focus in de film ligt bijvoorbeeld echt op de situatie in Indie:
de Hollandse bestuurder, assistent-resident Max Havelaar, komt aan
op zijn standplaats Lebak. Hij merkt dat de inheemse regent zijn
onderdanen uitbuit en komt daartegen in het geweer. Hij bereikt niet
veel en roept de hulp in van zijn meerdere, resident Slijmering. Deze
wil hem echter niet helpen. Uiteindelijk neemt Max Havelaar ontslag
en vertrekt naar Nederland om daar verhaal to halen. Het meest opvallende verschil tussen roman en film is dat de afzonderlijke vertelling
van Saidjah en Adinda in het narratieve verloop van de film geintegreerd is. Dat is een belangrijke creatieve ingreep. Nu de vertelling
door de hele film heenloopt, vormt zij als het ware het doorlopende
bewijs van de knevelarijen van de inlandse vorsten, en van het
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machtsmisbruik van het koloniaal bestuur dat een oogje dicht deed.2°
Een derde wijziging ten opzichte van de brontekst houdt verband
met de dynamiek van het cultureel geheugen. In de film komen
gebeurtenissen voor die we niet kennen uit de roman. Deze geven het
verhaal een nieuwe wending. Zo'n nieuwe, uiterst significante
gebeurtenis is de scene waarin de demang een laakbare rol speelt. Als
inheems districtshoofd is een demang vanzelfsprekend loyaliteit verschuldigd aan de regent. We zien hem, impliciet namens de regent, een
vrouw aanbieden aan de Nederlandse resident Slijmering.
Douwes Dekker alias Multatuli schreef de roman, zoals bekend, naar
aanleiding van zijn eigen bestuurlijke ervaringen in Lebak. Pas jaren
na het verschijnen van zijn roman kwam het hem ter ore dat de toenmalige resident hem niet hielp en geen actie ondernam tegen de
inheemse regent omdat deze hem vrouwen verschafte. Een niet nader
genoemde hooggeplaatste ambtenaar had de auteur toegefluisterd: 'Hij
leverde hem meiden!" 1 In de eerder verschenen roman kon dit koloniale 'arrangement onder mannen' niet worden beschreven, maar in de
film is de scene wel in beeld gebracht. De beelden waarin de Nederlandse resident dit 'geschenk' accepteert, representeren de betrokkenheid van het Nederlandse koloniale bestuur bij de uitbuiterij van het
yolk. De film stelt de Hollandse bestuurder nadrukkelijk voor als
dubieuze, corrupte ambtenaar. Deze opmerkelijke verschuiving geeft
ten eerste aan dat de Max Havelaar door middel van popularisering aangepast en eigentijds gemaakt is en richt, ten tweede, de aandacht op
het verloop van de herinnering aan Indie. Wat was er inmiddels
gebeurd?
MAX HAVELAAR kwam uit in 1976, midden in een zeer roerige tijd die
een omslag in het denken over het koloniale verleden te weeg bracht.
In de rebelse jaren '60 en '70 van de vorige eeuw werden allerlei traditionele waarden van de burgerlijke cultuur ter discussie gesteld. Het
was de tijd van links, Black Power en flower power. Studenten, vrouwen, homo's en sociale hulpverleners klommen op de barricade en
keerden zich tegen de heersende elites. De VS voerden oorlog in
Vietnam en de Amerikaanse anti-oorlog stemming had in Nederland
grote navolging. Een van de gevolgen daarvan was dat het eigen koloniale verleden onder vuur kwam te liggen.
In de naoorlogse jaren '50 en '60 was er weinig publieke aandacht
voor Indie geweest. Honderdduizenden Indische migranten en spijtoptanten arriveerden na de onafhankelijkheid van Indonesia in een
vaak onbekend vaderland. In het openbare domein was er geen oor
voor hun overzeese ervaringen en trauma's. Nederland had het druk
met het herstellen van de Duitse bezetting. Een misschien wel belangrijker reden voor het verzwijgen van het koloniale verleden in die tijd
was dat de natie met de dekolonisatie van Indonesia haar wereldposi175

tie van groot imperialistisch rijk had verloren. De teloorgang van
Nederlands roemrijke positie en het verlies van de gekoesterde kolonie werden in feite weggemoffeld. Als politiek 'familiegeheim' verdween Indie uit de herinneringscultuur, het koloniale verleden vormde een 'blinde vlek' op het nationaal netvlies. 22 Als gevolg daarvan
gingen officiele herdenkingen toentertijd uitsluitend over de Duitse
bezetting. Pas vanaf de jaren '90 kwam er ruimte om de oorlog in de
overzeese gebiedsdelen officieel te herdenken. De gevoerde assimilatiepolitiek ten opzichte van de Indische migranten en het uitblijven
van een openbare discussie over koloniaal verleden en dekolonisatie
zorgden voor een bestendiging van de aloude idyllische beelden van
Indies" Het fameuze tempo doeloe gevoel domineerde en Indie was na
de dekolonisatie in de herinnering blijven hangen als de exotische
kolonie waar Nederland haar grootse daden had verricht. Indie hield
de mythische contouren van een verloren paradijs dat alle nationale
nostalgie naar zich toe kon trekken.24
Die heroische en idyllische beelden begonnen te wankelen in de
rebelse jaren '60 en '70. Het revolutionaire klimaat van toen gaf ruimte aan radicaal andere denkbeelden over nationale identiteit en de verdeling van macht en autoriteit. Traditionele helden sneuvelden en de
grenzen tussen goed en kwaad vervaagden. De tijd was rijp; in 1969
verscheen oorlogsveteraan Joop Hueting als 'getuigende dader' op de
televisie.25 Hij beschuldigde Nederlandse militairen van oorlogsmisdaden begaan in de onafhankelijkheidsoorlog tegen Indonesische nationalisten. De openbare bekentenis sloeg in als een bom. De oorlogsherdenkingen waren tot dan toe vooral gericht op het eigen slachtofferschap. Nu werd Nederland, in plaats van als slachtoffer van de Duitse
bezetting, opeens te kijk gezet als misdadiger in Indonesia. Voor de
paradijselijke Indische beelden schoven rauwe oorlogsbeelden. In het
kielzog daarvan drong het 'vergeten' verleden zich op, het nationale
stilzwijgen werd opengebroken en het koloniale verleden werd ter
discussie gesteld. Er werd een onderzoek ingesteld dat op niets uitliep, maar de hele affaire betekende wel een keerpunt in de koloniale
herinnering." In zeer korte tijd werd de overstap gemaakt van individuele beleving naar herinneringsliteratuur en uiteindelijk naar een
collectief historisch bewustzijn. 27 Het koloniale verleden werd een
omstreden, gecompliceerde en ongemakkelijke collectieve herinnering. De mythe van Indie als paradijs was voorgoed besmet.
De Havelaar-film kwam uit temidden van de discussies over oorlogsmisdaden en geweldexcessen. De scene waarin de demang de koloniale bestuurder omkoopt, reflecteert die omslag in de publieke herinnering. De wreedheden van de inheemse bestuurders werden niet verdoezeld, maar de getoonde moordzucht van Nederlandse soldaten,
doet, vooral in een scene waarin een inheems dorp in brand wordt
gestoken denken aan beelden uit bekende anti-Vietnam films.
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Opmerkelijk is dus dat in tegenstelling tot Multatuli's bedoeling, de
film wel degelijk een anti-koloniale aanklacht is geworden. De
Havelaar-film heeft onder een groot Nederlands publiek een nieuwe
interpretatie van het koloniale verleden verbreid waarin nationale
schaamte en schuld overheersen. Het is een duidelijk voorbeeld van
hoe de populaire cultuur kan inwerken op herinneringsbeelden.

Glittergoud en show
Ook het derde voorbeeld van een gevisualiseerde en gepopulariseerde
Havelaar kan anti-koloniaal worden genoemd. Het gaat om de
Havelaar-musical. Regisseur Jos Brink stond voor een moeilijke tank.
Hoe een literair meesterwerk als de Max Havelaar om te werken tot
musical? Het genre bevat traditiegetrouw weinig tekst, bovendien
wordt de handeling voortdurend onderbroken door zang en dans. Een
verder dilemma is dat de toeschouwers betalen voor een avondje amusement. Ze verkiezen een musical om zich te vergapen aan een simpeler wereld en hun zorgen te vergeten. Zij komen niet om, zoals NRC
Handelsblad bitste 'hard om de oren' geslagen te worden met 'onze
schanddadenr ." De show daar gaat het om!
Een aantal critici maakte dan ook zure opmerkingen die varieerden
van 'toonbeeld van goed gedrag en vlijt' tot 'onheuse' behandeling van
de oorspronkelijke tekst." Desalniettemin was de musical een groot
succes. Dominee en virtuoos mediabespeler Jos Brink werd in 1987,
het jaar dat de musical van start ging verkozen tot populairste
Nederlander van het jaar. In de musical pakte hij uit met, zoals werd
verzucht, 'adembenemende tableaux vivantes, decors en kostuums'.3°
De musical trok bomvolle zalen en bijna twee jaar lang, avond aan
avond gingen toeschouwers razend enthousiast naar huis. Recensenten mochten dan zuinigjes reageren, het publiek liet zich meeslepen door de zaak van Lebak. Het succes was te danken aan de glamour
en glitter van kostuums en decors, en Brinks populariteit zal ook mee
hebben gespeeld. Maar het geheim van de bijval lag in de contemporaine aanpassingen." Een van die aanpassingen is bijvoorbeeld de rol
van Verbrugge. Multatuli tekent hem als een gezagsgetrouwe bangbroek, maar in de musical staat hij tegenover assistent-resident Max
Havelaar, evenals Tine, de echtgenote. In de roman en in de film beeldde zij nog het stand by my man vrouwtje uit, in de musical is zij daarentegen veel meer bitchy geworden. Hun kritiek zwakt de moraal-ridderlijke rol van Max Havelaar af. Zij stellen de idealistische heethoofd
voor eigentijdse dilemma's, waarin goed en fout niet zo duidelijk van
elkaar gescheiden zijn als Havelaar/Multatuli wel meende. Een andere, toegevoegde scene toont een onmiskenbaar postkoloniaal beeld. In
het nummer 'Tempo doeloe' wordt het blauw van de Nederlandse vlag
afgescheurd zodat de Indonesische vlag die uit de banen rood en wit
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Jos Brink in de musical Max Havelaar.
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bestaat overblijft. Natuurlijk kon deze gebeurtenis niet plaatsvinden
in de roman, want het merah-putih van de Indonesische vlag wordt
immers pas werkelijkheid in 1945, ver nadat het boek in 1860 uitkwam. Het nummer is 'door de tijd geschreven', zoals Brink opmerkt
in het programmaboekje. Significant aan deze ingevoegde scene is dat
Het vlagvertoon ons herinnert aan de Indonesische onafhankelijkheid.
In Multatuli's roman, evenals in de film wordt de Indonesische bevolking voornamelijk getoond als slachtoffer van inheemse en koloniale
machthebbers. De musical daarentegen schuift hen duidelijk naar
voren als overwinnaars en handelende actoren. Dit 'happy ending'
past bij de genre vereisten van een musical. Het interessante is echter
dat conventionele 'happy endings' geruststellend werken en elke kritische gedachte uitbannen. Deze 'ending' doet echter het omgekeerde:
hij bevat nationale zelfkritiek en zendt het publiek naar huis met een
ongemakkelijke boodschap. En toch was het publiek happy.
'Ik wil gelezen worden', had Multatuli uitgeroepen. De Max Havelaar moest als heilige poesaka (erfgoed) dienen voor zijn kinderen. 32 Nu,
zijn werk is gelezen en de boodschap is doorgegeven aan volgende
generaties. Als TV-registratie (1987) bereikte de musical een nog groter publiek dan in de theaters. Er wordt verteld dat mensen die nooit
een boek lezen na de voorstelling naar de winkel liepen om naar 'het
boek van de musical' te vragen. Dat is toch meer dan Multatuli ooit
had durven dromen!

Verschillende stemmen
Een laatste, recent voorbeeld van visualisering en modernisering
betreft de toneelvoorstelling van regisseur Ger Thijs uit 2005. Heel
opmerkelijk speelt in deze voorstelling niet Max Havelaar maar
Batavus Droogstoppel, handelaar in koffie, woonachtig op de
Lauriergracht 37 de hoofdrol. De onaangename Droogstoppel is in
deze bewerking een man met humor geworden. 'Batavus Droogstoppel verslaat Max Havelaar', kopte de Volkskrant. 33 Terwijl Havelaar,
alias Douwes Dekker, alias Multatuli, alias Sjaalman, hier een zelfingenomen, gelijkhebberige kwast is geworden, wint Droogstoppel de
sympathie van de meeste toeschouwers. De studenten met wie ik naar
de voorstelling ging, vonden het een amusant en leerzaam stuk.
Behalve de inleiding vooraf dan, waarin men het publiek de geschiedenis van de Max Havelaar vertelde. Mijn jonge studenten verlangden,
met andere woorden, niet een historisch stuk, maar een contemporaine uitvoering. Thijs' voorstelling die Droogstoppel opwaardeert is ook
eigentijds. Voor Multatuli was het nodig de waarheid uit te bazuinen
bij monde van zijn idealistische held Max Havelaar. Maar binnen

hedendaagse, postkoloniale theorieen wordt het begrip waarheid
allang gewantrouwd. Havelaars figuur als waarheidslievende held uit
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een stuk past niet meer in de wereldomvattende, multiculturele tijd
waarin wij leven. Daarom is de hoofdrol van de eertijds zo kleingeestige en inhalige handelaar een gelukkige vondst. De ontstane dialoog
tussen Droogstoppel en Max Havelaar genereert contrasten die niet in
de roman zitten. Bovendien wordt toneel gespeeld in het toneelstuk.
Elke zondagmiddag worden fragmenten voorgelezen uit het boek dat
Sjaalman samenstelt in het huis van Droogstoppel. De Droogstoppeltjes en hun vrienden spelen de gebeurtenissen na die zich in Indie
hebben afgespeeld. Deze maskerade waarborgt de eenheid van plaats.
Tegelijkertijd suggereert de ingreep dat in mensen meerdere identiteiten kunnen huizen en dat de geschiedenis door meerdere stemmen
verteld kan/moet worden. De meest recente versie van de Max Havelaar
wijst er, anders gezegd, op dat er niet een, maar meerdere soorten
waarheid bestaan. De eigentijdse aanpassing zit hem in de boodschap
dat er een meervoudige en genuanceerdere visie op koloniale machtsverschillen mogelijk is. Zo bekeken is deze toneelbewerking, net als
de film en de musical een theatraal gevolg van de verschoven visies op
het koloniale verleden.

Besluit
verpakte Multatuli zijn boodschap - en dat zijn zijn eigen
woorden - in een 'lekker omhulsel'. Het eigentijdse lekkere van films
en musicals ligt in de populariteit en de visuele toegankelijkheid. 34 De
populaire media worden nog steeds gerekend tot het domein van de
lagere cultuur in tegenstelling tot de literatuur die zou behoren tot de
hogere cultuur. Maar volgens de socioloog Pierre Bourdieu dient die
hierarchische verdeling tussen hoog en laag de belangen van de elite
en de intelligentsia, en is die achterhaald. 35 De visuele Havelaars hebben, net als de roman, culturele invloed en leveren onmiskenbaar hun
bijdrage aan het culturele geheugen van Nederland. Meer dan de literatuur dragen de visuele, populaire media voor iedereen herkenbare
emoties. Daarom alleen al spelen ze een belangrijke rol bij de vorming
van het culturele geheugen en op de collectieve beeldvorming.
De verschillende interpretaties van de Max Havelaar leveren verschillende herinneringen aan Indie en het koloniale verleden op. In de
negentiende-eeuwse roman is de inheemse bevolking slachtoffer van
de door het koloniaal bestuur gedoogde uitbuiting door hun eigen
vorsten. De toneelbewerkingen, de film en de musical hebben de
representaties van de roman aangepast. Multatuli's boodschap was dat
de bevolking van Indie weliswaar een rechtvaardig beleid nodig had,
maar dan wel uitgevoerd door de Nederlandse kolonisator. De Havelaar-film, ontstaan in de maatschappijkritische jaren '70, toont dat de
bevolking door de inheemse vorsten werd uitgebuit, maar zeker ook
door de Nederlandse kolonisators. De musical van 1986 representeert
In 1860
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expliciet een postkoloniale visie; Nederland lijkt zodanig haar koloniale wonden to hebben gelikt dat het verleden uitgebeeld kan worden in relatie tot de Indonesische onafhankelijkheid. De toneelvoorstelling van 2005 wijst tenslotte op de meerstemmigheid van de
geschiedenis.
De visuele voorstellingen hebben de cultureel hoogstaande Max
Havelaar geintroduceerd in de wereld van entertainment en een avondje uit. De serieuze roman is uit de sfeer gehaald van studeerkamer en
cultuurpolitiek. Met elkaar hebben deze opnieuw bewerkte interpretaties de herinnering aan het koloniale verleden in brede kring gepopulariseerd, gemoderniseerd en voorzien van een postkoloniale actualiteit. Zij hebben ervoor gezorgd dat de tegenstrijdige dynamiek van de
herinnering aan Indie verbreid is. Bewijs daarvoor levert de alom veranderde visie op de Max Havelaar. Multatuli's meesterwerk wordt nu
algemeen gezien als anti-koloniale aanklacht. We wachten met spanning op de volgende bewerking.

Pamela Pattynama is Bijzonder hoogleraar Koloniale en Postkoloniale literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij doet
onderzoek naar herinneringen aan Nederlands-Indie in levensverhalen, literatuur en films. Ook is zij geinteresseerd in verhalen en voorstellingen van 'rassenvermenging'.
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Noten
1 Rudy Kousbroek heeft als geen ander de ervaringsherinnering aan India,
maar ook de valkuilen daarvan vorm gegeven. Zie ook Van Boven 2005.

2 Nieuwenhuys 1974.
3 Overvloedig bewijs vindt men in de literatuur en de daaraan verwante
genres. Sinds zeevaarders de route naar India ontdekten hebben ook
Nederlandse auteurs de rijkdom van India als literair motief geexploiteerd.
4 Ik gebruik 'postherinneringen' naar analogie van de term postmemory die
Marianne Hirsch heeft geopperd als kenmerkend voor het werk van de
Joodse tweede generatie schrijvers. Zie voor een toepassing op de Nederlands-Indische situatie Pattynama 2003.
5 Zie voor een vergelijking tussen Oeroeg en Sleuteloog Pattynama 2005. Zie
ook Dolle 2005.
6 Maurice Halbwachs (1991, p. 7) beschreef al in 1925, in zijn Les cadres
sociaux de la memoire, over de doorwerking van collectieve beelden in persoonlijke herinneringen. Zijn theorie heeft grote invloed op het recente
denken over herinneringen.
7 Liesbeth van Zoonen, hoogleraar Media en Populaire cultuur aan de
Universiteit van Amsterdam, schrijft bijvoorbeeld over de enorme invloed
die de populaire media dagelijks heeft op onze beleving van de hedendaagse werkelijkheid en op ons besef van het verleden: het overvloedige
dagelijkse mediagebruik biedt ons 'woorden, voorstellingen en verhalen'
die ons kunnen 'inspireren', waarin we kunnen 'investeren' en waarmee
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we ons kunnen 'identificeren' (2003, p. 11).
8 Geciteerd in Maas 1992, p. 7.
9 Van der Meulen 2002.
10 Aangehaald in Termorshuizen 2003, p. 36.
11 Zie voor een bespreking hiervan Termorshuizen 2003 en Van der Meulen
2002.
12 Sturken 1997, vooral p. 1-12.
13 Zie voor de complete toneeltekst Over Multatuli. Max Havelaar in het theater 54
(2005).
14 Tijdens het Wereld Muziektheater festival 2004, werd de voorstelling aangekondigd als 'Een eigentijdse Javaanse interpretatie van het mooiste verhaal uit de Max Havelaar'. Uitgevoerd door Miroto, Subono Kardjono &
Susito.
15 In een brief aan Roorda van Eysinga van 11 juni 1872. Deze brief is opgenomen in: Multatuli (Eduard Douwes Dekker). Volledige werken XV. Brieven
en dokumenten uit de jaren 1872-1873. Bezorgd door G. Stuiveling. Amsterdam: Van Oorschot, 1983, Verzameld werk, p. 251f. Geciteerd in De Leeuwe
2003, p. 48.
16 De Leeuwe 2003, p. 48.
17 Zie voor een historisch verslag Termorshuizen en Snoek 1991. In 1976
werd de film, toen nog met de titel 'Saidjah en Adinda', afgewezen door de
dienst censuur van Jakarta. Pas in 1987 kwam een gecensureerde versie uit
in Indonesia. In een lezing uitgesproken op het congres 'Dutch studies in
Indonesia', Jakarta 1987, gaf de onderdirecteur van de Indonesische uitgeverij Balai Pustaka Subagio Sastrowardoyo als reden op dat de film het
Bantamse yolk zou kleineren, omdat het werd uitgebeeld zonder het
geringste initiatief tegen de Nederlandse overheerser. Zie voor een bespreking van deze geschiedenis ook Snoek 2005.
18 Bernink 2003.
19 Dat blijkt bijvoorbeeld uit een anachronisme: aan het begin van de film
blaast een trompettist het Wilhelmus, maar in de tijd waarin de film speelt
was het Wilhelmus nog helemaal niet het Nederlandse volkslied. Pas in
1932 werd het als zodanig geinstalleerd: (http://www.imdb.com/title/
tt0074880/goofs). Zie voor theorievorming over verfilming van literatuur
McFarlane 1996.
20 De Leeuwe 1976, p. 154-158.
21 De Leeuwe 1976, p. 156.
22 Locher- Scholten 1995.
23 Zie voor de Nederlandse visuele uitbeelding van de Japanse bezetting en
dekolonisatie Van Vree 1999.
24 De uitzondering was de naoorlogse literatuur waar al vroeg kritiek op
kolonialisme en politionele acties in doorklonk. Zie o.a. Pattynama 2003.
25 Stam en Manschot 1972.
26 De zogenaamde excessen nota leverde niets op: Bank 1995, p. 7-18.
27 Scagliola 2002, Van Doom en Hendrix 1983.
28 Van Gelder 1987.
29 Zie bijv. Verdonschot 1987.
30 LOwenhardt 1987.
31 Als om de eigentijdsheid to benadrukken kwamen alle spelers in de fina184

le op in hun eigen kleren en niet, zoals gebruikelijk, nog gekleed in de
kledij van hun rol. Van Gelder NRC 1987.
32 Multatuli 1979, p. 287.
33 Zandbergen 2005.
34 Bijvoorbeeld: in het digitale 8Weekly, de jongst cultuurhaard van Nederland
schrijft Mieke Zijlmans op 14 februari 2005: 'De Max Havelaar van Multatuli
zet mensen heden ten dage nou niet bepaald aan tot lezen: dikke pil,
negentiende-eeuws, zware kost. Een boek dat nogal stug is van opbouw,
ook. Des to beter dat Ger Thijs er een toneelbewerking van heeft gemaakt:
dan kunnen we dat hele verhaal in een paar uur tijd verstouwen';
http://www.8weekly.nl/index.php?art=2214
35 Bourdieu 1979.
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Kampong aan de spoorlijn. Foto van Laszlo Szekely, geplaatst als illustratie in
zijn Hongaarse boek Oserdoktol az iiltetvenyekig.
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Op de grens van de genres
Roman of egodocument: Van oerwoud tot plantage
door Laszlo() Szekely
GABOR PUSZTAI

Inleiding
In de Indisch-Nederlandse letterkunde heerst sinds jaren een discussie over de corpuskwestie. De vraag welke genres worden tot de
Indisch-Nederlandse literatuur gerekend en welke niet, speelt hierbij
een belangrijke rol. De eerste stap werd in 1972 door Rob Nieuwenhuys gezet met zijn standaardwerk Oost-Indische spiegel. In de ondertitel
geeft hij aan wat hij tot de Indisch-Nederlandse letterkunde rekent:
Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesia hebben geschreven van de
eerste jaren der Compagnie tot op heden. Volgens deze definitie behoort dus
alles tot de Indisch-Nederlandse letterkunde wat Nederlandse schrijvers en dichters (dus mensen met de Nederlandse nationaliteit) vanaf
1602 (het oprichtingsjaar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie)

tot 1972 over Indonesia (het voormalige Oost- en Nederlands-India)
hebben geschreven. Nieuwehuys vat deze genres ruim op. Volgens
hem worden behalve romans, verhalen, gedichten en toneelstukken
ook reisberichten, brieven, liedteksten, dagboeken, memoires, kinderboeken, egodocumenten en zelfs natuurwetenschappelijke werken,
zoals die van Rumphius en Franz Wilhelm Junghuhn, tot de IndischNederlandse letterkunde gerekend. Dat noemt Nieuwenhuys 'de uitbreiding van het literatuurbegrip met niet-literaire genres'.' Omdat
Nieuwenhuys egodocumenten tot zijn onderzoeksveld rekent, verliest
de Indisch-Nederlandse letterkunde veel van haar literaire karakter en
lijkt ze zelfs meer over historisch onderzoek van verschillende teksten
over de kolonie Nederlands-India gaan. 2 Nieuwenhuys geeft toe dat
hij tussen sociale geschiedenis en literatuur is blijven hangen. 3 Het
resultaat van zijn opvattingen was in ieder geval dat egodocumenten
hun intrede deden in de Indisch-Nederlandse literatuur. De emancipatie van dit genre teksten is dus aan Nieuwenhuys to danken.
Sinds de verschijning van de Oost-Indische spiegel hebben zich velen
aan het woord gemeld. Onder anderen hebben Olf Praamstra, Peter
van Zonneveld, Bert Paasman, Gerard Termorshuizen en Siegfried
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Huigen hun - soms fundamenteel verschillende - mening over deze
kwestie geuit. De discussie over de corpuskwestie - en daarmee over
de canonkwestie - van de Indisch-Nederlandse literatuur is nog lang
niet afgesloten.4

Oserdiiktd1 az filtetvenyekig
De meningen zijn dus verdeeld over de kwestie welke genres tot de
Indisch-Nederlandse literatuur horen en welke niet. Als het genre van
een werk duidelijk is, staan we volgens bovenstaande discussie al
voor enorme vraagtekens. Is dat niet het geval, dan worden de problemen nog veel groter. Dat gebeurt met het boek van de Hongaarse
schrijver Laszlo Szekely, dat onder de titel Van oerwoud tot plantage in
1935 in Amsterdam bij Elsevier verscheen en nog hetzelfde jaar ook in
het Hongaars als Oserdiiktiil az iiltetvenyekig en in het Duits als Tropenfieber.

Ontvangst in Hongarije
Het boek verscheen het eerst in het Hongaars in Budapest, bij Utazasi
KOnyvek KiadOhivatala [Uitgeverij van Reisboeken] als reisbeschrijving in de reeks Vilagjaras HOsei [Globetrotters]. Nog hetzelfde jaar
verscheen het boek ook bij uitgeverij Dante in Budapest. Van oerwoud
tot plantage (opmerkelijk genoeg deze keer zonder bepaald artikel 'az'
in de Hongaarse titel: Oseraktiil filtetvenyekig verscheen bij Dante ook
niet als roman, maar als reisbeschrijving in de reeks 'A Vilag KOriil
titirajzok - titikalandok' [Rond de wereld reisbeschrijvingen - avonturen] met de ondertitel Tiz ev Sumatra Oserdeiben [Tien jaar in het oerwoud van Sumatra]. De uitgever beschrijft zijn reeks als volgt:
De reeks biedt een fantastisch, exotisch beeld van zes continenten, door de ogen van moderne globetrotters gezien, geillustreerd met authentieke opnames van de auteurs zelf.
Dan worden de reeds verschenen werken in de reeks opgesomd, die
ook het beeld versterken dat het hier niet om bellettrie gaat, maar om
reisverslagen en reisbeschrijvingen:
Ohle: In de onbekende Sahara, Johnson: Op het eiland van de kannibalen, C. Welles: In de jungle van Maleisie, Macceagh: Twee jaar in
het oerwoud van Brazilie, en ten slotte Pliischow: Per zeilschip naar
wonderland.
Sandor Kozocsa, bibliothecaris van de nationale bibliotheek van
Budapest, stelde jaarlijks (1927-1965) het repertorium van de
Hongaarse literatuur samen. In het repertorium van 1935 wordt het
boek van Laszlo Szekely dan ook niet vermeld.5
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Als uitgeverij Dante Van oerwoud tot plantage in 1942 voor de tweede
keer uitgeeft, 6 deze keer onder de titel: Silt a nap Szumatran [De zon
schijnt op Sumatra] en met een onveranderde ondertitel: Tiz ev Szumatra
Oserdeiben [Tien jaar in het oerwoud van Sumatra], blijft het boek een
reisbeschrijving. Het enige verschil is dat het woord Sumatra in het
Hongaars in de eerste druk Sumatra, in de tweede druk Szumatra
gespeld worth. De uitgever heeft waarschijnlijk de beslissing genomen in 1942 het boek een tweede keer uit te geven, omdat in dat jaar
Nederlands-Indic door de Japanners bezet werd en daardoor het
eiland in het middelpunt van de internationale belangstelling stond.
De veranderde titel was waarschijnlijk ook hieraan te danken.
De boekbesprekingen benadrukken de realiteit en de natuurgetrouwe beschrijvingen van het boek. De anonieme criticus van het dagblad
Reggeli Magyarorszcig legt hierop de nadruk wanneer hij over de tweede
druk in 1942 schrijft:
De lezer worth door een Hongaarse schrijver naar een exotisch
land geleid. Slechts zelden kunnen we zo'n spannend boek in
handen krijgen. Laszlo Szekely bracht op Sumatra tien jaar
door. Hij was niet op zoek naar avontuur, maar hij ging er om
te werken. Tijdens zijn werk heeft hij de wereld van de tropen
leren kennen, het ware leven dat met zijn spanningen, vrolijkheid, huiveringen en schoonheid veel waardevoller is dan
welke verzonnen roman dan ook.'
Het is dus duidelijk dat voor de Hongaarse literaire kringen Szekely en
zijn werk - hoe positief de criticus van Reggeli Magyarorszcig ook was gewoonweg niet bestond omdat Van oerwoud tot plantage niet als literatuur, maar als reisbeschrijving was verschenen. Een genre dat voor
literatuurcritici - zeker in die tijd - onbelangrijk was.
Opmerkelijk is dat het tweede boek van Szekely, dat eveneens in
1942 verscheen onder de titel Rimboe, deze keer wel als een roman was
uitgebracht. Het werd vooral vanwege de authenticiteit en realisme
geprezen, niet vanwege de literaire kwaliteiten.8
Samenvattend kan ik dus vaststellen dat het werk van Szekely in
Hongarije in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw niet als literair werd beschouwd. De oorzaak hiervoor was vooral het genre. Hij
schreef een reisbeschrijving. Dat is de reden waarom Szekely met zijn
werk niet tot de Hongaarse literatuur kon doordringen.

Ontvangst in Nederland
Toen Van oerwoud tot plantage in 1935 in Nederland verscheen, werd het
met gematigd enthousiasme ontvangen. De critici hadden duidelijk
een probleem met de genre-indeling ervan. Niets in het boek duidde
crop tot welk genre het kon worden gerekend, en de titel vermeldde
189

Kampongkinderen in een Bataks dorp. Foto van Laszlo Szekely, geplaatst als
illustratie in zijn Hongaarse boek Oserdoktol az iiltetvenyekig.
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noch roman noch autobiografie noch reisbeschrijving. De ondertitel
luidde Verhaal van een plantersleven. Het woord 'Verhaal' doet iets literairs vermoeden, maar de tweede helft van de ondertitel wekt de
indruk dat het hier meer om een autobiografie zou gaan. Wat de
bedoeling van de schrijver was, bleef dus duister, in tegenstelling tot
de Duitse uitgave waar de titel was veranderd in Tropenfieber, de ondertitel ontbrak en in grote letters werd het genre van het boek werd vermeld: Roman.9
De Nederlandse critici zijn over Szekely's werk verdeeld, 1° maar
schrijven weinig over de literaire kwaliteiten van het boek. De Stem is
waarschijnlijk de enige, die zich hierover uitlaat. In de recensie lezen
we dat het werk van Szekely meer een documentaire waarde heeft dan
literaire. De anonieme criticus stelt dat het boek 'den minnaar van het
leven meer zal bevredigen dan den minnaar van der bellettrie' en
meent voorts: 'Het behoort tot wat men de pseudoliteratuur zou kunnen noemen.'"
Een ander punt van kritiek was de verwantschap van het werk met
dat van zijn echtgenote Madelon Szekely-Lulofs" en dat Van oerwoud tot
plantage een aanvulling op haar werk zou zijn. 13 Madelon SzekelyLulofs heeft over het boek van haar man met de redacteur van Elsevier
Herman Robbers gecorrespondeerd. Robbers zet ook vraagtekens bij
de literaire waarde van het werk van Szekely. In haar reactie op
Robbers' brief maakt Madelon Szekely-Lulofs duidelijk dat haar man
geen literaire aspiraties met zijn boek had:
1k ben het volkomen eens met alles wat U schrijft over het boek
van mijn man en, - zooals de titel aanduidt - hijzelf heeft met
dit boek nooit iets anders bedoeld dan een beschrijving, hij
had nooit het plan van dit boek een roman to maken, hij had er
geen - zooals hij het zelf uitdrukt - 'litteraire aspiraties' mee.
Dat het in zichzelf zijn eigen waarde heeft, ben ik met U eens:
hij heeft een uitstekend opmerkingsvermogen en als beschrijving van land en leven daar, is dit werk niet alleen goed, maar
zelfs vaak uitstekend."
Szekely zelf heeft ook problemen met de bepaling van het genre van
zijn boek. Dat blijkt uit de inleiding van de Nederlandse uitgave van
Van oerwoud tot plantage, de Duitse en de Hongaarse uitgave heeft geen
inleiding:
Drie dagen later bracht ik het manuscript aan een uitgever.
`Wat hebt u daar?' vroeg de uitgever. 'Een roman?'
'Nee, het is geen roman,' antwoordde ik.
'Wat dan, een reisbeschrijving?'

'Nee, dat is het ook eigenlijk niet.'
'Ah zoo, een autobiografie dus?'
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'Nee, ook niet.'
'Maar wat is het dan?' vroeg de uitgever, die een zakenman is,
verbaasd.
'Van alles een beetje', biechtte ik op.
De uitgever haalde zijn schouders op, trok zijn wenkbrauwen
samen; hij schoof het manuscript een beetje opzij en zei, dat hij
wel eens zou zien, wat hij ermee doen kon.
Hij gaf het boek uit.
Dit alles wilde ik den lezer alleen maar ter voorlichting mededeelen: namen van personen en plaatsen zijn gefingeerd, maar
wie een roman verwacht, doet beter direct het boek dicht to
slaan en niet verder to lezen; dit boek is meer 'Stemmingsbeeld' dan levensbeschrijving, stemming, sfeer, atmosfeer van
mij en met mij nog van vele honderden kameraden, mijn
ondervindingen en de ondervindingen van nog vele andere
jonge menschen, die eens een en hetzelfde noodlot deelden,
verlangen uit en naar een land, waar wij toch den mooisten tijd
van ons leven doorgebracht hebben en waarnaar wij ondanks
alles toch weer terugverlangen zullen."
Noch de schrijver, noch de critici konden dus beslissen wat voor een
soort boek het is: een roman, reisbeschrijving of autobiografie. Een
'stemmingsbeeld', hoe aardig het ook klinkt, is geen genre.
Toen de tweede druk van het boek Van oerwoud tot plantage in 1991
bij uitgeverij Conserve de tweede keer werd uitgegeven, verscheen het
als dertiende boek in de 'Indische letteren-reeks', na de romans van
onder andere Carry van Bruggen, Adinda, Augusta de Wit, Marie van
Zeggelen en J. Treffers. Op de eerste pagina, nog voor de inleiding,
worden de CIP-gegevens van het boek vermeld: het boek is door de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag geregistreerd als vertaalde.
roman." Recensent Kees van Kempen houdt zich in zijn boekbespreking (1991) ook bezig met de genrekwestie, en noemt het werk van
Szekely ten slotte een roman.'7

Slot
De receptie van het boek van Szekely maakt dus - wat het genre
betreft in Nederland een ontwikkeling door. Na een aanvankelijke
aarzeling in 1935, wanneer noch de auteur noch de critici duidelijk
konden bepalen tot welke genre het eigenlijk behoorde, lijkt het erop
dat na de tweede druk in 1991 Van oerwoud tot plantage het predikaat
roman verkreeg. Het is opmerkelijk dat de Hongaarse uitgave deze
evolutie nooit meegemaakt heeft; het was als reisbeschrijving verschenen en het bleef ook een reisbeschrijving zonder literaire kwaliteiten.
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De Duitse editie echter was, reeds in 1935, als roman verschenen.
Waaraan is deze ontwikkeling te danken?
Volgens mij is hiervoor het speciale Nederlandse literaire klimaat
verantwoordelijk. Rob Nieuwenhuys heeft als eerste egodocumenten
in de Indisch-Nederlandse literatuurgeschiedenis opgenomen. Hiermee heeft hij deze teksten, die uit sociologisch en historisch perspectief - hij was daarin geinteresseerd - misschien meer te bieden hadden
dan romans en verhalen, als een literair genre erkend en opgenomen
in de reeks teksten die door literatuurhistorici serieus onder de loep
moesten worden genomen. Hoewel het voor de literatuurwetenschapper duidelijk is dat bij egodocumenten de historische betekenis, als
daarvan sprake is, het literaire aspect meestal ruimschoots overtreft,"
is de interesse voor deze teksten niet afgenomen. Zo werd van Van oerwoud tot plantage herlezen en was de heruitgave in 1991 mogelijk.
Bovendien leidde Nieuwenhuys' pleidooi voor waardering van het
egodocument tot de waardering van Szekely's boek.19
Dit veranderde perspectief heeft te maken met het verwachtingspatroon van de lezer. 2° Als een lezer een boek ter hand neemt, heeft hij
een duidelijke verwachting: ik ga nu een roman lezen of een autobiografie enz. Juist dit verwachtingspatroon was in 1935 - in tegenstelling tot de Hongaarse en de Duitse uitgave - bij de Nederlandse lezers
erg onduidelijk. In Nederland was de genrekwestie van begin of aan
opengelaten. Noch de schrijver, noch de uitgever, noch de critici hebben precies kunnen bepalen tot welk genre het boek behoorde. Dat
bood een ruimte, waarin - na de verschijning van de Oost-Indische spiegel - het veranderde verwachtingspatroon van de lezer een ander resultaat heeft opgeleverd dan destijds in Hongarije. Men las het boek niet
meer als reisbeschrijving, maar als roman. Met als resultant: Van oerwoud tot plantage werd in Nederland daadwerkelijk een roman.
Het werk van Szekely heeft dus een weg gevonden naar het Nederlandse koloniale discours, waarin het samen met andere vertaalde teksten gekoesterd wordt, 21 terwijl het in Hongarije bij voorbaat als reisbeschrijving was gerubriceerd - hoewel het boek duidelijk literaire
kwaliteiten heeft - en daar bleef het ook bij. Als gevolg daarvan hebben in Hongarije alleen de lezers Van oerwoud tot plantage gelezen, die
een reisbeschrijving - een soort egodocument dus - wilden lezen. Voor
de Hongaarse literatuurliefhebber bleef Szekely's boek voor altijd
onbekend en was er daarom van 'koestering' geen sprake.
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Noten
1 Nieuwenhuys 1986, p. 8.
2 Nieuwenhuys (1986, p. 10) bekent dat hij de raad van de cultuur-antropoloog Andre J.F. KObben volgend weliswaar van de literatuur is uitgegaan,
maar dat hij die in een sociaal-culturele context situeerde.
3 Ibidem.
4 Zie voor de discussie over de afbakening: Indische Letteren 14 (1999) nr. 2.
5 Kozocsa 1936.
6 Soethout 1992, p. 96, n. 6.
7 'Uj kOnyvek' , in: Reggeli Magyarorszag van 8 november 1942.
8 Door Pester Lloyd in Abendblatt van 4 augustus 1942.
9 L. Szekely, Tropenfieber. Roman. Bremen: Carl Schiinemann, 1935.
10 Voor een gedetailleerd receptieonderzoek zie Pusztai en Praamstra 1997.
11 'Critisch Bulletin', in: De Stem 16 (1936), dl. II, p. 821.
12 Madelon Szekely-Lulofs was vanaf 1930 in het Nederlandse literaire leven
aanwezig en oogstte succes met haar romans over Nederlands-Indie. Haar
eerste twee romans Rubber en Koelie werden buitengewoon goed verkocht.
Rubber werd bovendien verfilmd en op toneel gebracht. De schrijfster
bereikte medio dertiger jaren het toppunt van haar roem. Dus net in die tijd
toen Van oerwoud tot plantage van haar man verscheen.
13 Boekbespreking, in: Winschoter Courant van 21 december 1935.
14 Brief van Madelon Szekely-Lulofs aan Herman Robbers d.d. Budapest
20 april 1935. Collectie Madelon Szekely-Lulofs Letterkundig Museum
Den Haag L. 9452.
15 Szekely 1935, p. VII-VIII; Szekely 1991, p. 22-23.
16 Szekely 1991.
17 Kees van Kempen 'L. Szekely, Van oerwoud tot plantage', in: Dagblad
Tubantina van 22 juni 1991.
18 Van Zonneveld 1993.
19 Dit gebeurde ondanks het feit dat Van oerwoud tot plantage noch volgens de
criteria van Nieuwenhuys, noch volgens Praamstra tot de Indisch-Nederlandse literatuur behoorde.
20 Dekker 1993.
21 Termorshuizen 1999, met name p. 78.
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Uitnodiging
Op zondag 12 november 2006 organiseert de Werkgroep
Indisch-Nederlandse letterkunde haar jaarlijkse Bronbeek-symposium. Dit jaar is het thema: Perkara's.
10.30 Ontvangst met koffie
11.00 Peter van Zonneveld: Opening
11.15 Fred Lanzing: De Nisero-affaire. Een internationaal gijzelingsdrama in Atjeh 1883-1884.
11.35 Kees Snoek: De vervorming van de provincie. Du Perron en de
Indische perkara's.
11.55 Adrienne Zuiderweg: Sara en Pieter, een Bataviase liefdesaffaire.
12.15 Discussie
12.30 LUNCH
14.00 Gerard Termorshuizen: E.F.E Douwes Dekker ('die zwarte
kamponggladdakker') beschimpt en belasterd. Een Bandoengse
perkara uit 1912.
14.20 Joop van den Berg: Beb Vuyk: De koningin van de perkara's,
maar een die niet lang boos bleef.
14.40 Reggie Baay: Boeng Tjalie versus Sinjo Robbie. Verwikkeld in
een smeulge perkara rond een bijzondere vrouw.
15.00 THEEPAUZE
15.30 Vilan van de Loo: 'Fientje de Feniks' verdedigd, door Lin
Scholte (1921-1997).
15.50 Frans Leidelmeier: De vervolging van homoseksuelen in Indie
in 1938.
16.20 Discussie
16.45 Afsluiting en borrel.
Het programma wordt gelardeerd met soldatenliedjes.
In de pauze bestaat de gelegenheid om het museum te bezoeken.
Plaats: Bronbeek. Congres- en reiiniecentrum Kumpulan, Velper-

weg 147, 6824 MB Arnhem. Bronbeek is te bereiken met bus 1 en 20
vanaf station Arnhem.
Toegangsprijs: 12 euro inclusief koffie, thee en een borrel.
Lunch: Wanneer u in Bronbeek de lunch wilt gebruiken, kunt u dat aangeven op het los bijgevoegde inschrijfformulier. Een portie nasi rames
kost 12,50 euro. Dit bedrag dient evenals de toegangsprijs van tevoren
te worden betaald. Zie verder het inschrijfformulier.
Nadere informatie:

tel. 0172-416272 of e-mail: secr.indletteren@l2move.nl
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Redactioneel
Dit nummer van Indische Letteren bevat een drietal bijdragen over de
beeldvorming van dier en mens vanuit VOC, koloniaal en postkoloniaal perspectief.
Arie Jan Gelderblom bespreekt de plaats van het dier in de IndischNederlandse literatuur, waarbij hij laat zien hoe de auteurs in de afgelopen vier eeuwen dachten over vliegende, zwemmende, lopende,
kruipende, snorrende en schurkende beesten.
Ena Jansen introduceert de Javaanse Martha alias oosterse prinses
Kami en doet dit aan de hand van een 'slampamperliedjie', een gedicht
en een toneelstuk van de Zuid-Afrikaanse dichtende en schrijvende
medicus C. Louis Leipoldt. Martha's levensverhaal is vergelijkbaar
met dat van de njai in de Indische literatuur.
Tussen medio januari en mei 1912 maakte Leipoldt als scheepsarts
een reis naar Indic en schreef daar een reisverhaal over. Jaren later
publiceerde hij gedichten over zijn reis en een Afrikaanse vertaling
van zijn reisverhaal. Kees Groeneboer bespreekt in zijn bijdrage de
indruk die Indic op Leipoldt maakte, en hij attendeert ons op
Leipoldts zelfcensuur in de Afrikaanse uitgave van zijn Engelstalig
reisverslag. De redactie van Indische Letteren drukt bij Groeneboers bijdrage een Nederlandse vertaling van Leipoldts gedichten af.
De auteurs van de bijdragen in dit en vorig nummer namen deel aan

het symposium van de Studie Nederlands aan de Universitas
Indonesia in Depok (19-24 september 2005). Onlangs verscheen de
bundel getiteld Tiga puluh lima tahun studie Belanda di Indonesia.
Vffendertig jaar studie Nederlands in Indonesia, geredigeerd door Eliza
Gustinelly, Mursidah, Yati R. Suhardi en Kees Groeneboer, en uitgegeven door Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
Op 17 januari 2007 vindt aan de Faculteit Communicatie en Cultuur
van de Universiteit van Tilburg het symposium 'Oordelen op maat?
Een kwestie van vraag en aanbod' plaats. Het onderwerp van thema 6
is 'De actualiteit van Du Perron'. Het symposium wordt beeindigd met
de uitreiking van de E. du Perronprijs. Informatie via 013-4663060 of
e-mail acw@uvt.nl.
De volgende lezingenmiddag vindt plaats op 26 januari 2007. Zie voor
nadere informatie elders dit nummer. Tot slot vermelden we dat de
redactie heeft besloten de contributie per 1 januari 2007 to verhogen
tot 25 euro (Nederland) en 35 euro (buitenland).
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•

-•

Vogels en (vliegende) vissen omringen de schepen van de Eerste schipvaerd
op de Indische Oceaan, 1596 (Commelin 1969, deel I, Eerste schipvaerd t/o p.

30).
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Beestachtige observaties
Dieren in de Nederlandse (post)koloniale literatuur
1600-2000
ARIE JAN GELDERBLOM

Inleiding
Menigeen kent het droevige verhaal van Saidjah en Adinda uit
Multatuli's Max Havelaar en weet hoe groot daarin de rol is van de karbouwen, de buffels, zoals de schrijver ze noemt. Vooral de tweede buffel heeft een belangrijke functie: hij refit Saidjahs leven wanneer een
tijger de ploegende jongens op de sawah bespringt. Saidjah valt ter
aarde, maar de buffel
zette zijn lomp lijf op zijn lompe poten als een dak over het
kind, en keerde zijn gehoornde kop naar de tijger. Deze
sprong... maar hij sprong voor 't laatst. De buffel ving hem op
zijn hoornen, en verloor slechts wat vlees dat de tijger hem uitsloeg aan de hals. De aanvaller lag daar met opengescheurde
buik en Saidjah was gered.'
Maar helaas worth deze karbouw weldra van Saidjahs vader afgenomen. Deze dappere, tragische buffel is misschien wel het beroemdste
Bier uit de Nederlandse koloniale en postkoloniale literatuur, maar het
is bij Lange na niet het enige. Om Saidjahs karbouw in een
beestachtige context to plaatsen, heb ik gezocht naar uitbeeldingen
van dieren in vier eeuwen Nederlandse literatuur over Azie en de reizen daarheen. Hier kan maar een kleine selectie worden gegeven uit
vier eeuwen materiaal, maar de lezer zal het uit eigen leeservaring
gemakkelijk kunnen aanvullen.

Vroegste periode
Al in de eerste reisverslagen van Hollandse zeevaarders, rond 1600,
komen dieren voor. Gelet op de moeilijke fysieke omstandigheden van
de maandenlange reizen met gebrek aan water en vers voedsel, is het
niet verbazend dat deze eerste reizigers het dierenrijk van verre streken beschouwden vanuit een uiterst functioneel gezichtspunt, name-
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lijk met de vraag: kunnen we deze beesten eten? Die vraag betrof allereerst de zeedieren, die ze al varende konden vangen, maar ook de
landdieren, inclusief de soorten die in Europa onbekend waren. De
vissen die de schepelingen in groten getale waarnamen, benoemden ze
vaak met Portugese namen. In het relaas van de Eerste schipvaerd der
Hollandsche Natie naar Oost-Indien (1595-1597) lezen we bijvoorbeeld:
dorados, bonitos, albocores, toninas (bruinvissen), en als nadere
omschrijving volgt vaak een voor Holland begrijpelijk equivalent,
zoals 'een soort van vliegende vissen, zijnde van grootte als haringen'.
Of: 'De vis die de Portugezen pesce porco noemen, is van de grootte van
een brasem, en knort mede als een varken'. En daarnaast: 'Men vindt
op deze weg en ook elders in zee veel grote schildpadden, die meestal slapende voortdrijven, want het zeer droomachtige beesten zijn, zeer
goed om [te] eten, en smakende gelijk kalfsvlees. Als de zon hun
bovenste schelp verwarmd heeft, keren zij hun buik omhoog, en dan
komen de bootsgezellen al stillekens, en slaan een haak tussen beide
schelpen, waarmee zij ze dan in hun boot trekken."
Ook de reizigers van de Tweede schipvaerd (1598-1600) hadden ervaringen met de schildpad, in dit geval de landschildpad. Tijdens een
tussenstop op het eiland Mauritius zagen zij
overvloedig veel schildpadden, zo groot dat de maats met hun
vieren op een daarvan stonden, die met hen alzo voort kroop.
De schelpen of schilden waren zo groot, dat zij met hun tienen
in een daarvan konden zitten.3
Voorts zagen ze daar tortelduiven (honderdvijftig gevangen op een
middag, 'en hadden zij er meer kunnen dragen, zouden er meer met de
hand gegrepen of met stokken dood gesmeten hebben'), naast reigers,
wilde ganzen, en 'grote menigte van grauwe papegaaien."Zien' impliceert in deze teksten steeds 'vangen', 'doodmaken', 'opeten'. Maar niet
alles is even lekker: zijn gekookte vleermuizen 'goede kost', de landschildpadden zijn 'gans onsmakelijk' en men proeft ook 'een soort van
vis, bijna als de steenbrasem, rood van kleur, die zo venijnig en ongezond is, dat degenen die ze eten bijna uitzinnig van pijn worden, en
dit duurt enige dagen, maar dan gaat het weer over'.4
Gevoeligheid in de trant van Greenpeace was deze reizigers uiteraard
vreemd. Dat ondervond ook de dodo op Mauritius. De schepelingen
van 1598 zien deze grote, trage vogel nog in levenden lijve, en proberen hem uiteraard te verorberen:

Onder andere waren er zekere vogels zeer zo groot als bij ons
de zwanen, met grote hoofden, en op het hoofd een vel, bij
wijze van kapje; [ze] hadden geen vleugels, maar in plaats
daarvan drie of vier zwarte pennetjes, en waar haar staart zou
[moeten] staan stonden er vier of vijf gekrulde pluimpjes, van
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kleur grauwachtig. Deze vogels noemden de onzen Walgvogels,
eensdeels omdat zij, hoe lang dat men ze ook kookte, even hard
en taai bleven, behalve de maag en borst, die zeer goed waren,
eensdeels ook omdat zij [de schepelingen] door de overvloed
van tortelduifjes die zij konden krijgen, genoegzaam de walg
kregen van bovengenoemde vogels.5
Jan Wolkers' roman De walgvogel uit 1974, die onder meer de bloedige
en beschamende oorlogsperiode tussen 1945 en 1950 weergeeft,
draagt met veel symboliek de naam van dit dier dat als eerste zou uitsterven als direct gevolg van de Europese koloniale expansie.
Behalve eetbare dieren registreren de vroege reizigers met name de
beesten die afwijken van wat Europa al kende, of die op een onbekende manier werden gebruikt. En bijzondere exemplaren zoals een casuaris werden soms, maar vraag niet hoe dat gebeurde, mee teruggenomen naar het vaderland, 'een wonder en grote vreemdigheid' 6 voor de
reders in Amsterdam en de Staten van Holland.

Dieren en mensen
Via de dieren komen soms ook de mensen van Azie in zicht:
In Java hebben ze tweeerlei soorten van hoenderen, de ene als
die hier te lande, en de andere half kalkoen, half gewoon hoen,
hetgeen een buitengewoon dier is, en zo vinnig tegen elkaar,
dat de inwoners dikwijls vlijmscherpe mesjes aan de sporen
van de hanen binden, en die tegen elkaar zo lang laten vechten,
totdat de een of de ander dood neervalt; waar dikwijls grote
weddenschap om geschiedt van enige duizenden Caxas, en de
eigenaar van de haan die de victorie bevochten heeft, gaat met
de dode haan naar huis toe, om goede sier te maken.7
Andere bijzondere dieren op Java zijn rond 1595 de rhinoceros (zijn
hoorn is goed tegen allerlei vergiftigingen), herten en hinden, die zich
niet laten vangen (en omdat de Javaan niet kan omgaan met een
geweer, zegt de auteur van de Eerste schipvaerd, vermenigvuldigen die
zich tot grote kudden), wilde ossen, wilde buffels, wilde zwijnen,
tamme ossen en buffels, mooie geiten en schapen, 'veel vreemde meerkatten, en wezeltjes, waarvan het geboomte vol zit, tot groot tijdverdrijf van de voorbijgangers' (bedoeld zijn apen), mooie pauwen, papegaaien en duizenden soorten andere vogels. Er zijn kameleons en
ongelooflijk veel schadelijke mieren. In de rivieren zwemmen dan nog
gevaarlijke krokodillen: 'De Chinezen vangen deze krokodillen, en
maken ze tam en vet, zeggende dat het een uitnemende lekkere spijs
is." Zelfs ten aanzien van levensbedreigende dieren is het culinaire
aspect in de gedachten van de eerste kolonisatoren nooit helemaal
afwezig.
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Maar het is vooral de olifant, aan de Hollanders dan nog alleen
bekend van beschrijvingen uit de Romeinse Oudheid, die hun verbeelding prikkelt. Ze zien hem in Afrika, op Ceylon (Sri Lanka), en op
Java bij de koning van de stad Thban, en ze verbazen zich over de
kracht en de gewilligheid van het beest. Evenals de dromerige schildpad van zojuist krijgt het dier in de beschrijving menselijke trekjes
toegemeten.
Wie een olifant koopt, gaat er op zitten 'te weten boven op de hals,
en steekt de voeten onder zijn oren, hebbende een hank in de hand,
waarmee hij hem steekt op het hoofd, alwaar zijn testikels liggen tussen beide de oren, wat de oorzaak is dat men hem zo makkelijk dwingen kan', 9 aldus de chroniqueur van de Eerste schipvaerd. Olifanten kunnen bijna zo snel lopen als een paard, maar zijn bang voor katten, muizen en mieren. Hun geheugen is formidabel. Ze vergeten het onrecht
niet dat hun is aangedaan totdat ze het hebben gewroken. Ze zijn trots
en eerzuchtig en herinneren zich 'de weldaad hun aangedaan, en zijn
daarvoor dankbaar, altijd de hoofden buigende, tot een teken van eerbetoon, als zij voorbij de huizen gaan waar hun enig goeds geschied
is'. Er is geen dier dat de mens in verstand zozeer verwant is als de olifant, zegt Steven van der Hagens kroniekschrijver in 1604; olifanten
verstaan wat mensen zeggen, maar kunnen alleen zelf niet spreken.i°
En Pieter van den Broecke ervaart in 1607 aan de westkust van Afrika

dat de klassieke schrijvers hem verkeerd hadden voorgelicht: 'De
ouden hebben het bij het verkeerde eind gehad, die meenden dat de
olifanten hun knieschijven niet buigen konden en om te slapen tegen
de bomen leunen moesten, waardoor ze makkelijk te vangen warenCli
want hij ziet ze nu zelf op bomen klauteren om bladeren te plukken,
en zeer laag bukken om uit kleine watertjes te drinken.

Achttiende eeuw
Al in de vroegste reisteksten van kort na 1600 komen opsommende
lijstjes en illustraties voor van bijzondere planten, dieren, en schelpen.
Maar voor een naar volledigheid strevende, encyclopedische beschrijving, die de exploratie van de Indonesische archipel wetenschappelijk
begeleidde, moeten we overstappen naar de periode rond 1700.
De scherpste en gevoeligste ogen in de Compagniestijd hoorden toe aan een blinde koopman op het eiland Ambon:
Georgius Everhardus Rumphius (1628-1702). Deze eerste
beschrijver van de land- en zeeflora en -fauna van de
Molukken, verloor weliswaar het gezichtsvermogen, maar
bleef uit zijn herinnering en tastend met zijn handen doorschrijven op een poetische wijze, in een beeldende taal en met
een suggestieve naamgeving van planten, dieren en schelpensu
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Het materiaal van Rumphius' handschriften Amboinsch kruid-boek en
Amboinsch dierboek en van zijn in 1705 gedrukte D'Amboinsche rariteitkamer is overgenomen en bewerkt door zijn jongere vriend Francois
Valentijn in diens monumentale standaardwerk over de bezittingen
van de VOC, Oud en nieuw Oost-Indien." In de jaren 1724-1726 verschenen vijf delen in acht grote folianten, 'tot op heden een bijna onmisbare bron van informatie voor een ieder die zich met name bezighoudt
met het zeventiende-eeuwse Indie'." We weten dat Maria Dermoilt en
Beb Vuyk veel in Valentijn lazen toen ze op de Molukken verbleven,'5
maar helaas waren zijn boeken lange tijd moeilijk te raadplegen of
soms opgegeten door insecten. Gelukkig is de onvoorstelbare rijkdom
aan informatie van dominee Valentijns werk tegenwoordig weer
beschikbaar voor iedereen in een fraaie facsimile-uitgave.
In de delen IIIa en Mb staan achtereenvolgens een 'Korte beschryving der boomen, planten, heesters en gewassen in de eilanden van
Amboina vallende' (110 pp.), een 'Verhandeling van de dieren van
Amboina' (35 pp.), een 'Verhandeling der vogelen' (32 pp.), een
'Verhandeling der water-dieren' (17 pp.), een 'Verhandeling der ongemeene [ongewone] visschen' (169 pp. !!) en een 'Verhandeling der
zee-horenkens en schelpen, ofte dubbletten van Amboina' (70 pp.),
veelal met prachtige illustraties erbij. Het is moeilijk om uit deze enorme hoeveelheid lets representatiefs te kiezen om te citeren. Ik probeer
het toch. Bij de vissen vallen de mooie namen op: de koningsvis met
ogen, de bruine Jacob Evertsen, de kwikstaart, de bedrieger, de brigadier, ikan kapala biroe of de blauwkopvis, ikan loebang batoe of de spelonkvis, ikan terbang warna roepanja of de veelvervige vliegende vis,
ikan poetri of de prinsessevis, kipas Japon of de Japanse waaier, ikan
Bandan jang sowanggi of de Bandase tovervis, maar ook de zeeluis, 'een
wanschepsel dat zeer wel naar [op] een kind in de luren [luiers]
gelijkt'. Het heeft een soort kinderhoofdje, een gezichtje en opstekende handjes. 'Dit zee-gedrochtje wordt niet gegeten', voegt Valentijn er
aan toe:6
Bekender dan dit zeeluisje is waarschijnlijk de kakkerlak:
Een van de ongemakkelijkste dierkens, die de mensen hier
veel schade en ongemak toebrengen, zijn de kakkerlakken, een
soort van schallebijters [loopkevers], die somtijds met gehele
drommen, vooral als 't regenen zal, 't zij in de huizen, doch
voornamelijk op de schepen, als met een storm, tegen 't vallen
van de avond voor de dag komen, en dan zeer dom op iemand
aanvliegen. Als men 's nachts ligt en slaapt, komen zij 't eelt
iemand van de voeten zo afknagen, dat het de lijder zeer kan
doen. Zij doen grote schade aan boeken, papieren, en klederen,
en vooral aan degene die wat vet, besmeerd, of besmuld [met
voedselresten bevuild] zijn: want daar bijten zij grote gaten in.
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Dit dier komt met de schepen ook wel in 't vaderland, doch 't
is dan lam en traag, ook bleker dan anders.17
Ook deze is in Indonesia thans nog goed te herkennen:
Men heeft mettertijd hier [Ambon] van Java ook een diertje
gekregen, dat hier met de jonken en sloepen gebracht, en een
'gekko' genoemd is, omdat het dit enige keren achter elkaar nu
en dan roept. Velen van ons houden dit voor de echte salamander, omdat het in gedaante daarmee het meest overeenkomt.
Het is breed van kop, als een kikvors, kort, en omtrent twee
handen en ook wel minder breed van lijf, maar lang van
staart.'
Deze gekko (tokeh) heeft vier poten en mooie rode, groene, zwarte en
gele spikkels op zijn lijf.
Men hoort dit dier meestal tegen de nacht vijf a zes maal gekko,
gekko roepen, hoewel ik het ook bij dag wel vernomen heb. Het
houdt zich hier en daar op tussen oude balken, in holle bomen,
holle stenen, en in kuilen in de aarde. Ook verbergt het zich
veel in opeengestapeld brandhout (waardoor en waarmee het
veel hierheen vervoerd wordt) en, wat nogal verwonderlijk is,
men merkt dat het nu en dan ook wel in de calappus-boom klimt.
Het is een dier dat veel kwaad doen kan, want als het de mensen bespringt, kan men het met geen geweld van 't lijf krijgen,
tenzij dat men ermee drijvend in 't water loopt, want dan laat
het vanzelf onmiddellijk los. En indien er geen water in de
buurt is, dan moet men de plaats [op het lichaam] waar dat dier
zit, met mensendrek insmeren, waar het zeer hard voor wegvlucht, hoewel 't [zelf] zeer gaarne hoenderdrek eet. [...] De
Javanen zijn gewoon dit dier bij de staart op te hangen, en 't
dan te tergen, waardoor het zeer veel zever en kwijl uitspuwt,
die zeer vergiftig is, en waarin zij gewoonlijk hun pijltjes
dopen, die zij met hun spatten [blaaspijpjes] uitschieten, in de
verzekering dat die wond dodelijk is, tenzij men iemand [het
slachtoffer] onmiddellijk warme mensendrek kan laten inslikken om hem zo aan 't overgeven te brengen.19
Ook Valentijn let nog wel op de eventuele eetbaarheid van dieren. Zijn
bron Rumphius deed dat eveneens. Van de casuarisvogel bijvoorbeeld,
die Rumphius anno 1668 zelf had geproefd, vertelt hij dat men nooit
oude exemplaren moet slachten, omdat die 'niet zouden te eten, en vrij
wat hard van vlees zijn'. 2° Ook Valentijn vermenselijkt het uiterlijk en
het gedrag van dieren, zoals we al bij het zeeluisje konden vaststellen.
De casuaris noemt hij 'vergeetachtig', omdat het beest met zijn domme
hersenen onmiddellijk de stokslagen vergeet die hij van iemand krijgt,
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en ook de persoon die hem sloeg, niet meer weet te herkennen. Zelfs
Valentijn is nog niet helemaal los van boekenwijsheid uit de
Romeinse oudheid, bijvoorbeeld wanneer hij serieus de vondsten van
zeemeerminnen en zeemeermannen vermeldt, en daarbij ter explicatie
onder meer Plinius citeert." Maar naast deze band met het verleden
zijn Valentijn en Rumphius modern door hun gedetailleerde, wetenschappelijke observatie.
Het geografische terrein dat Valentijn bestrijkt, is dat van de
invloedssfeer van de VOC rond 1700. Het gaat om Java en de
Molukken, en minder om Sumatra of Borneo [Kalimantan]. Bij zijn
lezerspubliek kunnen we aan geleerden op universiteiten denken, en
vooral aan rijke verzamelaars die schelpen, gedroogde planten en
insecten, en opgezette dieren bewaarden in hun rariteitenkamers en
die veel geld over hadden voor het verwerven van nieuwe stukken.
Vandaar dat de schelpen zo uitvoerig en mooi geillustreerd aan de orde
komen. Vandaar Valentijns verzuchting over de moeite die hij heeft
met het conserveren van vlinders en insecten 'omdat er van die diertjes enz. nu eens een poot, en dan eens een vleugel afviel, na welke tijd
ik daar van afgezien heb'." Vandaar wat hij meedeelt in zijn korte vermelding van de orang-oetan op Borneo [Kalimantan]:
Ook komen er voor orang hoetans, of bosmensen, een soort van
bijzondere apen, die recht overeind lopen, in alle delen de
gedaante en manieren van een mens hebben, en aan wie niets
dan de spraak ontbreekt. Ik heb er twee levende [exemplaren]
van gezien, en de laatste bij de Heer Camper, Heer van
Ouderkerk aan de Ijssel, die hij, te Leiden wonende, nog
[steeds] (bij mijn beste weten) in een fles of pot in likeur te
zien heeft."
De nadruk op de eetbaarheid van dieren uit de vroege reisteksten verschuift in de achttiende eeuw naar een accent op verzamelbaarheid.

Negentiende eeuw
Voor een uitvoerige schildering van woeste en gevaarlijke, maar
bovenal mooie, dieren moeten we weer zo'n honderd jaar verder, naar
de negentiende eeuw. Het is de tijd waarin Europese expedities ook de
binnenlanden en de hooglanden van de Indonesische archipel gaan
verkennen. Het is bovendien de tijd van de romantiek, waarin belangstelling voor het woeste, exotische en emotionerende in de natuur op
de voorgrond komt. 24 Dieren kunnen gevaarlijk zijn, levensbedreigend, en tegelijkertijd gaat er een diepe fascinatie uit van hun schoonheid en snelheid. Ze wekken door hun geheimzinnigheid wantrouwen en bewondering tegelijkertijd. Niet zelden zijn het beesten die
zich een tijdje schuilhouden, om dan plotseling in al hun verschrik205

king te voorschijn te komen. Het is denkbaar, zelfs aannemelijk dat
deze ambigue houding van de Europeaan tegenover de Indische fauna
via een pars-pro-toto ook nog iets antlers uitdrukt, namelijk wantrouwen en bewondering jegens de menselijke bewoners van het eilandenrijk, voortkomend uit besef van de betrekkelijk zwakke eigen
positie van de koloniserende Europeaan tegenover, om uit De stille
kracht (1900) van Couperus te citeren, 'de mystiek der zichtbare dingen
op dat eiland van geheimzinnigheid, dat Java is...'."
In negentiende-eeuwse koloniale teksten is het niet moeilijk krokodillen te vinden, panters, wilde honden en tijgers (denk aan de tijger
en Saidjahs karbouw), hagedissen en leguanen, sjirpende, snorrende,
maar tevens bijtende en knagende insecten, onheilspellende vleermuizen en raadselachtige tokehs. Het indrukwekkendst zijn de beschrijvingen van de 'onuitputtelijke natuur' door Franz Wilhelm Junghuhn
(1809-1864), die behalve goed visueel waarnemen ook bijzonder goed
kon luisteren. Neem bijvoorbeeld deze weergave van een zonsondergang in de bergen, ergens op Java:
Miljoenen dipteren, vooral muggen en snaken (tipuliden),
nachtvlinders, termieten, loofkrekels, grillen, zingende sprinkhanen, cicaden, phasmiden, mantiden en andere hemipteren,
maar bovenal ontelbare coleopteren (kevers) die zich gedurende de hele dag in het loof van de bomen of in andere schuilhoeken verborgen hadden gehouden, vlogen en snorden nu rond
en brachten tonen voort die alle samensmolten tot een oorverdovend sjirpend gegons waaraan zich de stemmen paarden van
hagedissen en kikkers, die het met helder geluid vanuit elke
boom, en op doffere toon uit alle plassen begeleidden. Soms,
terwijl het algemeen gegons aanhield verminderde het luide
krijsen en snorren, ja dikwijls hield het helemaal op. Maar
plotseling begon, als op een teken van een kapelmeester,
opnieuw een koor van honderdduizend muzikanten, alien
tegelijk, hun krijsende discantstemmen te verheffen die zo luid
klonken dat het ons door het hoofd dreunde. Tot de hardste
schreeuwers behoorden de grote cicaden (tosena-soorten en
andere) die zich in de toppen van bomen ophouden. [...] Uit
enkele gaten in de grond kwam zo'n geweldige menigte
gevleugelde termieten, rajap (termes fatalis) te voorschijn dat
wij onze mond moesten bedekken om ze niet ongebraden
(gebraden zijn zij voor de Javanen zelfs onder de hogere standen een zeer smakelijk bijgerecht bij hun rijstschotel) te moeten opeten.26
Dit citaat toont hoe ook Junghuhn rond 1850 de eetbaarheid nog niet
helemaal uit het oog is verloren, en hoe hij in zijn opsommingen de
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lijkertijd is zijn weergave een emotionele impressie die honderd jaar
eerder bij Valentijn nog ondenkbaar was: het geluid van de dieren als
een reusachtig symfonieorkest dat de luisteraar overweldigt. Maar hoe
imponerend ook, de herkomst van dit alles blijft een mysterie:
Lang bleven wij onder onze boom naar de stemmen van de
nacht luisteren. Vele duizenden dieren bewogen zich om ons
heen. Maar van hun levenswijze wisten wij niets, ja, zouden
wij misschien wel nooit jets te weten kunnen komen.27
Het is symbolisch dat van veel muzikanten in dit miljoenenconcert
worth gezegd dat ze in het verborgene leven. Vooral daardoor suggereren ze een mysterie.
Niet alle Europeanen waren overigens gevoelig voor dat mysterie.
Batavus Droogstoppel, de oer-nuchtere Hollander in Max Havelaar
(1860), vindt het maar niks dat de op zijn kantoor werkzame jonge
Duitser Stern dweept met romantische Duitse liederen over gazellen
aan de Ganges, onder de palmbomen:
Kan je niet naar Artis gaan - je hebt immers aan je vader
geschreven dat ik lid ben? - zeg, kan je niet in Artis terecht, als
je dan volstrekt vreemde dieren zien wilt? Moeten het juist die
gazellen aan de Ganges wezen, die toch in 't wild nooit zo goed
zijn waar te nemen, als in een nette omheining van gekoolteerd
ijzer?28
En de taalgeleerde H.N. van der Tuuk schrijft in 1868 vanuit Telok
Betong op Sumatra:
Hier is veel te leeren en iedere wetenschap voor mij een goud-

mijn. Ik ben dan ook vrij gelukkig, ofschoon ik nu en dan wel
eens de levendige straten van Amsterdam regretteer [betreur],
vooral wanneer ik hier door een bosch wandel, waar nu en dan
een wild zwijn, eekhoorn, ja soms een tijger kan ritselen. Hoe
jammer, dat in dit heerlijke land zoo weinig afwisseling is, dat
men de grachten van Amsterdam zelfs eene plek gaat noemen,
waar het geluk is."

Twintigste eeuw tot 1942
In de twintigste eeuw verschuift het beeld in de richting die Van der
Tuuk al wijst: van fascinatie naar domesticatie. Dat wil zeggen dat niet
langer de woeste, gevaarlijke dieren op het voorplan treden, maar de
dieren waarmee de Europeaan in Indie dagelijks leeft: de huisdieren.
Dat hangt natuurlijk samen met de komst van Europese gezinnen naar
Europese wijken in de kolonie. Dat verklaart tevens dat nu de beesten
dikwijls worden bezien vanuit het perspectief van een vrouw of een
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kind. Er klinken weliswaar nog veel echo's van de oudere periode,
zoals die van Valentijn bij Maria Dermoilt, maar in Indische jeugdboeken, ontspanningsromans en memoires is de overheersende couleur
locale nu die van het erf bij het Europese huis in de kolonie. Ook hier
kan men een analogie met het koloniale bestel lezen: het harmonische
erf met zijn talrijke, geschakeerde, bedrijvige maar getemde dieren, die
gedijen onder een blank beheer, vormt in het klein een Europees ideaalbeeld van de samenleving in de kolonie Nederlands-Indie.
Er zijn vele dieren aanwezig rond het Europese huis, van spinnen,
muizen, kikkers, rupsen en een poes in Ot en Sien in Nederlandsch OostIndie tot Beb Vuyks fokvarkens op Boeroe." Een kinderboek uit de
naoorlogse tijd, dat het vertrek van Nederlanders uit de kolonie thematiseert, brengt het zelfs tot een encyclopedische opsomming van
dansende aapjes, een poes, een witte kaketoe, een krielkip, vier honden, witte angorapoezen, kooien met duiven, parkieten, een pratende
beo, een zwart-witte geit, en een klein rose varkentje 'dat met de vliegmachine van het eiland Bali was gebracht'. Tenslotte nog kikkers,
hagedissen, torretjes, wormen en kakkerlakken.' En over die kaketoe
leren Nederlandse kinderen meermalen een versje van hun baboe:
'Boeroeng kakatoea / Mentjlok di djendela' [sic]."
Tot de ontroerendste stukken behoren Rudy Kousbroeks herinneringen aan de dieren in en om zijn ouderlijk huis in Deli, dankzij zijn
moeder 'een soort Ark van Noach'.
Behalve een menigte honden, katten, konijnen en soms een
geit of paard verbleven er de meest exotische diersoorten op
ons erf: tamme badjings (een soort eekhoorn), moesangs (een
soort das), hele apenkolonies, een luiaard, kameleons, slangen,
een dwerghert, een gaviaal (klein soort krokodil) en allerlei
vogels, waaronder vanzelfsprekend beo's, waarvan dankzij
mijn moeders eindeloze geduld het vermogen om hele zinnen
te zeggen en liedjes te zingen legendarisch was in de omtrek.
Een siamang [een klein soort mensaap] zoekt bescherming bij
mevrouw Kousbroek wanneer hij gaat sterven: 'Aan zijn of haar graf
werden mensentranen gestort.' Rudy's grootste liefde is het wilde
zwijn Jan. Jan is tam, altijd brandschoon, ruikt lekker, is aanhankelijk
en intelligenter dan de honden. Hij is het centrum van een idylle: 'de
avondwind ruist in de toppen van de tjemara's; uit de bosrand klinkt
het gejoel van de apen. Jan schurkt zich tegen mijn vaders schoen en
knort van tevredenheid'. Maar oorlog en internering brengen deze
idylle tot een abrupt einde. 'Wat er van Jan is geworden weet ik niet.'33

Na 1945
Na de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheidsstrijd gaat de
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(post)koloniale literatuur door, maar de idylle van het koloniale erf is
verdwenen. Het is opvallend hoeveel dieren er in teksten uit deze
periode op ruwe wijze worden doodgemaakt. Denk bijvoorbeeld aan
het thema van de jacht bij Vincent Mahieu/Tjalie Robinson in zijn verhalenbundels Tjies (1958) en Tjoek (1960). Het doden van dieren past
bij een tijd van 'gerucht en geweld', 34 maar blijft als thematiek ook
lang daarna nog actueel. Hans Vervoort ziet in de jaren zeventig hoe
een prachtige haan in Bandung ('Hij kon tevreden rondwandelen met
een kuikentje op zijn rug') door een paar tuinjongens voor een zakcentje de nek wordt omgedraaid.35
Een sterke, samenvattende symboliek geeft Jan Wolkers in 1974
met De walgvogel. Hij symboliseert aan het slot van het boek de sfeer
van dood en bederf in de laatste fase van de kolonie met het beeld van
een mand vol kikkers die de hoofdpersoon, een Nederlandse soldaat,
koopt van een arme sloeber om ze te redden van de - in de tekst uitvoerig gesuggereerde - dood in de keuken van een Chinees restaurant.
Soms hoorde ik een klef geluid en een klagelijk en slijmerig
gepiep uit de mand komen. 1k deed hem open en keerde hem
om. Ze bleven even liggen, sommige met hun witte buiken
naar boven als dooie vis. Maar na een poos kwam er beweging
in die glibberige massa. Ze schoven die vliesachtige oogleden
een paar keer voor hun ogen heen en weer en sprongen toen
een voor een weg naar de laagte waar je met een klokkend
geluid water hoorde stromen.36
En dat is ondanks het onaangename beeld een positief einde van het
boek: deze dieren worden niet meer opgegeten. Ze worden ook niet
verzameld, gevangen gehouden of getemd, maar ze verlaten hun kooi
en kiezen hun eigen weg.

Besluit
We zien dat er in Nederlandse koloniale teksten enorm veel dieren
rondzwemmen, -vliegen, -springen, -lopen en -kruipen. De teksten
geven graag een encyclopedische opsomming van waargenomen
beesten, maar hebben dikwijls naast hun informatieve aspect een
ideologische lading. Tussen 1600 en nu doen zich belangrijke veranderingen voor in de acrd van het uitgebeelde materiaal. Die verschuivingen hangen samen met de geschiedenis van de Nederlandse koloniale aanwezigheid in Azie.
De zeventiende eeuw, de tijd van de lange zeereizen en de eerste
verkenning van de archipel, lijkt vooral te letten op dieren die men
kan eten, of die in Europa helemaal onbekend zijn.
De achttiende eeuw, met de consolidatie van de macht van de VOC
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en de groeiende biologische interesse in Europa, kijkt naar dieren om
ze te classificeren en te verzamelen.
De negentiende eeuw, de periode van de romantiek en van expedities naar onbekende streken van de kolonie, is geboeid door gevaarlijke en mysterieuze beesten.
De twintigste eeuw heeft tot 1942 vooral belangstelling voor huisdieren op het Europese erf. Na 1945 worden er in de teksten opvallend
veel dieren doodgemaakt.
Vooral vanaf 1800 lijkt de weergave van de Indonesische dierenwereld een projectie te zijn van Nederlandse gevoelens omtrent de
eigen aanwezigheid in de archipel.

Arie Jan Gelderblom is universitair hoofddocent vroegmoderne Nederlandse
literatuur aan de Universiteit Utrecht. Samen met Anne Marie Musschoot
(Universiteit Gent) vormt hij de hoofdredactie van de tussen 2006 en 2010 verschijnende Geschiedenis van de Nederlandse literatuur.
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Stephanie Faure in 1931 als Martha van die Markplein-hoek in Die laaste aand
(Kannemeyer 1999, foto 57).
214

'Martha van die Markplein-hoek'
Een Javaanse vrouw aan de Kaap
ENA JANSEN

Vir dertig jaar het ek my haat gevoed [...]
Om haat en wrok met een slag uit te wis
Met hierdie kris, die erfstuk van my vader...
Martha'

De Zuid-Afrikaanse schrijver C. Louis Leipoldt (1880-1947) heeft een
aantal teksten geschreven waarin hij telkens hetzelfde spannende verhaal in een andere vorm goot. Het gaat over een Hollandse bestuursambtenaar Gysbreg van Nood/t en een Javaanse vrouw Martha, over
liefde en haat, over wraak en dood. Het verhaal speelt zich of in de eerste helft van de achttiende eeuw. De belangrijkste plek van handeling
is niet Indie, maar Kaap de Goede Hoop, Zuid-Afrika.
Eerst heeft Leipoldt twee gedichten geschreven waarin de naam Van
Noodt voorkomt, al dan niet in combinatie met die van Martha. 'Van
Noodt, Van Noodt, ek se vir jou' uit Oom Gert vertel en ander gedigte
(1911) 2 is een kort gedicht, een zogenaamde 'slampamperliedjie' van
24 versregels waarin een anonieme ik-spreker zich uitsluitend richt tot
de reeds overleden Van Noodt. Er wordt gerefereerd aan aspecten van
zijn korte verblijf aan de Kaap: zijn wreedheid en de legende dat hij in
een onbekend graf zou liggen. Martha komt in dit gedichtje niet voor.
'Van Noodt se laaste aand' uit de bundel Uit Brie werelddele (1923) 3 is
met 197 versregels een veel langer gedicht. Het is een dramatische
monoloog. Martha (zij noemt zichzelf steeds 'Martha van die
Markplein-hoek') is aan het woord en vertelt vanuit het perspectief
van een bejaarde vrouw ('Ag, ek is oud en amper oor my tyd') over het
'paradys' op Java waar zij dertig jaar tevoren een jaar van 'liefdesgeluk' met Van Noodt had doorgebracht voordat hij, 'gulsig na gesag'
zijn carriere elders ging voortzetten en zij zwanger achterbleef. Zij
voedde haar zoon Gys ('met sy oe en sy mond') op om een dag wraak
te nemen op zijn vader, maar ook om zich tegen 'al wat ontrou en
oneerlik is, / [...] die trots van gulsige gesag' te verzetten. Gys maakte
op Java opgang in dienst van de Compagnie en kreeg de kans om als
'half matroos en later half sersant' naar de Kaap te varen. Zo is het
gekomen dat zijn moeder Martha 'met hom [...] oor die see geseil [het]
/ Om hier 'n woning by die mark te kry', in Kaapstad.
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Leipoldt verwerkte hetzelfde gegeven in december 1929 tot een kort
toneelstuk, grotendeels in versvorm, dat met de titel Die laaste aand op
27 februari 1930 in Die Huisgenoot verscheen en later dat jaar als boek.4
Leipoldt spelde de naam van zijn personage deze keer als Van Noot.
Het stuk bestaat uit een voorspel en Brie bedrijven. In het voorspel dat
zich afspeelt op 'Die Jakatra-strand, laat in die namiddag' is de jonge
vrouw Kami/Martha zopas verlaten door Gysbreg van Noot. Zij zweert
wraak op hem. Haar vurige tirade wordt aangehoord door een
'Priester/Iman' die haar herinnert aan de wil van God en Allah:
[...] laat wat bestem is, wag
Tot God bestemming skik. Geen eed, Been vloek
Tref teen die doel van Allahs wil en mag.5
Het feit dat Van Nood/t dertig jaar later in de Kaap niet door Martha
gedood zal worden, maar door een hartaanval wordt getroffen, wordt
hier reeds voorbereid.
Er is veel onderzoek naar Leipoldts teksten over Martha en Van
Nood/t gedaan. Martha's tragiek, haar 'blinde haat', haar 'nyd en wrok
van jarelang' en haar uiteindelike 'berou' 6 zijn van alle kanten bekeken. Critici hebben het in hun elegante analyses over het effect van de
versvorm, de lyrische intermezzo's en dramatische onthullingen.
Onderzoekers zijn ook onder de indruk van de 'twee tijden en twee
agtergronden' van de minnaars: 'teenoor die jong minnaar die hardvogtige heerser, teenoor die mooi Oosterse prinses die "ontongvrou"
en "towerheks", teenoor die Westerse milieu van die Kaap die
Oosterse agtergrond van Djakatra'. 7 Deze verschillen zijn altijd in een
formele zin benoemd in verband met de compositie van zowel de
monoloog als het toneelstuk. Literatuuronderzoeker Merwe Scholtz
(1980) geeft een uitvoerige kritische opsomming van alle standpunten.

Interraciale liefde
Nooit echter is er aandacht besteed aan het verschil in 'ras' tussen de

hoofdpersonages. Dat is zeer opvallend in een omgeving waar iedereen zich druk maakt om kleurverschil, van toen tot nu toe. Het opmerkelijke is verder dat Leipoldts teksten over Van Nood/t en Martha tijdens de hoogtijjaren van de apartheid gingen behoren tot de canon van
de Zuid-Afrikaanse letterkunde. De vraag die mij intrigeert is hoe het
mogelijk is geweest dat teksten waarin interraciale liefde centraal staat
- tijdens het grootste deel van de twintigste eeuw een ondermijnend,
ontwrichtend en gevaarlijk thema in de Zuid-Afrikaanse staatshuishouding en literatuur - niet alleen gecanoniseerd werden in de literatuurgeschiedschrijving, maar bovendien werden voorgeschreven op
scholen en universiteiten aan studenten die anderszins op alle mogelijke manieren weggehouden werden van dat verbodene: van 'sex
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across the colour line', in de werkelijkheid, maar ook in de literatuur.
Werd het verhaal van Leipoldt waarin de passievolle liefde tussen Van
Nood/t en Martha centraal staat, dan niet als 'gevaarlijk' beschouwd?
In dit artikel stel ik deze vragen aan de orde door in te gaan op het verband tussen Leipoldts teksten en zowel de tijd van handeling als de
heersende literair-kritische normen die de receptie bepaalden.
Met behulp van Edward Saids begrippen 'filiation' en 'affiliation'8
is de tekstgerichte receptiegeschiedenis van Die laaste aand te duiden.
Volgens Said in The world, the text and the critic plaatsen critici soms zo
een exclusieve claim op de literaire traditie waarin een tekst staat, dus
op relaties van 'filiation', dat zij helemaal geen oog hebben voor de
materiele relaties van de tekst. En inderdaad, zo gingen niet alleen de
Britse critici die Said bestudeerden, te werk, maar ook Zui dAfrikaanse critici. Nieuwe literaire werken zoals Leipoldts 'Van Noodt
se laaste aand' en Die laaste aand werden in de toen nog jonge
Afrikaanstalige literatuur met behulp van een filiale benadering
gebruikt of ingezet om de hele Afrikaanse literatuur omhoog te krikken. De status van deze teksten was reeds goed gevestigd toen er in de
jaren vijftig met de uitgangspunten van de 'New Criticism' opnieuw
serieus naar Leipoldts werk werd gekeken. Scholtz geeft in zijn uitstekende artikel 'Die liefde is blind: "Van Noot se laaste aand"' (1980) een
overzicht van deze gedetailleerde analyses door toonaangevende critici zoals Dekker, Antonissen, W.E.G. Louw, Grobler, Kannemeyer,
Opperman, Cloete en Lindenberg.
De monoloog 'Van Noodt se laaste aand' en het toneelstuk Die laaste
aand werden geprezen en 'merkwaardig' genoemd. Zo deed het toneelstuk de critici aan drama's van Shakespeare denken, zelfs aan Griekse
tragedies. Er was duidelijk een behoefte om de tekst in een nauwe filiale relatie tot de westerse literatuur te plaatsen. Literatuurwetenschapper M.P. Olivier Burgers beschreef Martha bijvoorbeeld als
een personage dat 'net soos Medea en Lady Macbeth, [...] die kenmerke van 'n oerbeeld (het): die hartstogtelike vrou wat in liefde ly'.9
Andere critici maakten zich wel grote zorgen over de mogelijkheid dat
Martha niet genoeg sympathie bij het gehoor zou oproepen - iets dat
wel moet in een Griekse tragedie. Er zijn twee redenen die door Scholtz
op een rij zijn gezet: Martha is te lelijk ('deurdat sy nd haar lyding en
vernedering ook nog arm, verstote en zelfs blind isT° en te agressief
('Sy is 'n tierwyfie en haar wraaksug ruk [...] by tye so totaal hand-uit
dat dit moeilik is vir die toehoorder om sy simpatie vir haar te bly
behou')." Dankzij de filiatiebenadering en alle nauwkeurige analyses
genieten de teksten ondanks deze bezwaren nog steeds een canonieke
status.
De materiele relaties en historische context van de Van Nood/tteksten zijn te midden van zoveel close-reading volledig over het hoofd
gezien. Burgers had wel in zijn boeiende proefschrift waarin hij op een
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psychoanalytische wijze onderzoek deed naar Leipoldts Stof-keuse, -verwerking en -ontwikkeling belangrijke, voornamelijk biografische, maar
ook historische buitentekstuele gegevens verzameld. Heel in het kort
vermelden vrij veel critici" de bekende gegevens en legendevorming
rond P.G. Noodts dood aan de Kaap in 1729 als brontekst van Leipoldt.
Het is echter opvallend dat Scholtz, een invloedrijke close-reader bij uitstek, met uitzondering van een voetnoot geen gebruik heeft gemaakt
van Burgers' nauwkeurige navorsing." De belangrijkste geschiedschrijver van de Afrikaanse letterkunde J.C. Kannemeyer zou jaren
later in zijn biografie over Leipoldt schrijven dat 'die slagskaduwee
van N.P. van Wyk Louw se Die "mans" agter die boek, wat in die vyftigerjare verskyn en 'n geweldige invloed op ons literatuurbeskouing
uitgeoefen het', 14 zelfs Burgers ervan had weerhouden om zijn biografische belangstelling voor Leipoldt tot een volwaardige biografie te
brengen. Louws"slagskaduwee' was zeker ook van invloed op
Scholtz.
In het kielzog van postkoloniale inzichten is het nu echter tijd om
anders naar deze teksten te kijken. Hierbij laat ik me leiden door Saids
voorstel om meer aandacht te geven aan de netwerken van affiliatie
van een tekst. Ashcroft, Griffiths en Tiffin omschrijven de inzetbaarheid van zo'n benadering als volgt:
Said promotes affiliation as a general critical principle because
it frees the critic from a narrow view of texts connected in a filiative relationship to other texts, with very little attention paid
to the 'world' in which they come into being. [...] To recreate
the affiliative network is therefore to make visible, to give
materiality back to the strands holding the text to society,
author and culture. This concern with the materiality of the text
also allows [Said] to read the texts of English literature 'contrapuntally' to see the extent to which they are implicated in the
broad political project of imperialism. [...] The political and
social world becomes available to the scrutiny of the critic,
specifically the non-literary, the non-European and above all,
the political dimension in which all literature, all texts can be
found.'

Smeltkroes
De koloniale rassenpolitiek van Indonesia en Zuid-Afrika tussen
ongeveer 1700 en 1730 zijn belangrijke materiele omstandigheden
waaraan Leipoldts teksten refereren. Vanaf ongeveer 1600 tot 1800
bestond er een driehoeksrelatie tussen de VOC/Nederland, OostIndie/Indonesie en De Kaap/Zuid-Afrika. Dat had alles te maken met
het scheepsverkeer tussen Nederland en Batavia waarbij Kaap de
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Goede Hoop vanaf 1652 als halfwegstation diende. Jan van Riebeeck
en de Kaapse bewindhebbers na hem hadden de opdracht om voorbijvarende VOC-schepen van vers vlees en groente te voorzien. Er zijn
vele tekeningen, gravures en aquarellen van de Kaap waarop de
Tafelberg uittorent boven de huisjes aan het strand en de zeilschepen
in de baai. Reeds vroeg, bijvoorbeeld op tekeningen uit 1656, words
de uitleg van de vestiging al gedetailleerd weergegeven om een indruk
te wekken van controle over een getemde en getransformeerde omgeving. Alles is niet altijd even accuraat, maar de tekeningen benadrukken de vestiging van een nieuwe permanente koloniale nederzetting
en de domesticatie van een vreemd vijandig landschap aan de voet van
de overweldigende berg. Dit halfwegstation groeide snel uit tot een
belangrijke nederzetting met later een eigen gouverneur. Bijna al het
verkeer tussen Nederland en de Oost ging via de Kaap, totdat het
Suezkanaal in 1869 werd geopend. Op die manier werd de Kaap een
smeltkroes van mensen. De plaatselijke Khoi-bevolking werd uit haar
vroegere weidevlaktes in de onmiddellijke omgeving van de Tafelberg
verbleven, maar bleef deel uitmaken van de Kaapse bevolking.
Nederlandse en andere Europese reizigers verbleven op de heen- en
terugreis naar en van de Oost telkens ongeveer drie weken aan de
Kaap. Tal van deze Europese opvarenden vestigden zich aldaar en slaven werden uit andere Afrikaanse gebieden en oosterse landen naar de
Kaap gehaald. Ook oosterse politieke ballingen die door het Bataviase
bestuur naar de Kaap werden gezonden en enkele vrije oosterlingen
verbleven aan de Kaap.
Deze smeltkroes-geschiedenis heeft zijn neerslag in de ZuidAfrikaanse literatuur over de zeventiende en achttiende eeuw gehad.
Vroeger stonden vooral witte mannen centraal als hoofdpersonages,
maar de afgelopen jaren is de ene na de andere oosterse en Khoivrouw uit de tijd toen de Kaap nog Hollands was, door schrijvers uit
de koloniale Zuid-Afrikaanse archieven opgediept. In die archieven
zijn tal van bronnen bewaard gebleven waarin aspecten van hun lang
verzwegen levens, weliswaar karig en zeer zijdelings, geboekstaafd
zijn. Zo hebben niet alleen Van Riebeeck en zijn opvolgers, maar ook
tal van reizigers paragrafen in hun geschriften gewijd aan de Khoivrouw Krotoa/Eva, die zowel kindermeisje als tolk van Jan van
Riebeeck was. Zij trouwde met een VOC-dienaar, maar stierf veel te
jong onder beschamende omstandigheden. Zij en haar dochter
Pieternella zijn de afgelopen Lien jaar belangrijke personages geworden in tal van romans: 6 Ook slavinnen van oosterse herkomst komen
in recente romans voor, bijvoorbeeld Antje van Bengale en haar dochter Engela. Martha in Die laaste aand van Leipoldt is een vroege voorloper van deze niet-witte personages uit de VOC-tijd.
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'A possible character'
In het 'Voorspel' van Leipoldts toneelstuk heeft zij de naam Kami,
maar in de rolverdeling wordt zij genoemd ' MARTHA - 'n Javaanse
vrou, nog jonk'. In de 'Bedrywe' is zij ' MARTHA - 'n ou blinde Maleise
meid'. Plaats van handeling verschuift dan van Java naar de Kaap. Zij
verwijst daar naar zichzelf als 'Martha van die Markpleinhoek'. Deze
naam komt niet in de Kaapse archieven voor. Martha is volledig door
Leipoldt verzonnen. Toch is zij waarschijnlijk, 'probable', 'a possible
character'. Zij had volgens de verhaallijn van het toneelstuk een intieme band met 'Goewerneur Gysbreg van Noodt'. Dit personage heeft
wel degelijk een 'echte' voorganger. Hij is duidelijk gebaseerd op
Pieter Gijsbert Noodt (1681-1729) die vanaf 1727 tot aan zijn onverwachte dood op zaterdagmiddag 23 april 1729 gouverneur van de
Kaap was. Over hem is uiteraard veel te vinden in archieven." Deze
Noodt en Leipoldts Van Nood/t zijn allebei gouverneur aan de Kaap
geweest, beiden overleden plotseling op de dramatische dag waarop
een aantal opstandelingen aan de galg stierf, die zij ter dood hadden
veroordeeld.
Wij mogen aannemen dat Leipoldt de omstandigheden van zijn personages niet alleen had gebaseerd op bekende koloniale relatiepatronen, maar mede had geconstrueerd op basis van de tijd waarin P.G.
Noodt leefde. Aan de hand van Noodts biografie zou de bedoelde
speeltijd van het toneelstuk dan ook exact vast te stellen zijn. Omdat
Noodt in 1729 stierf zal dat ook wel het jaartal zijn waarin zich het
slottoneel van Leipoldts toneelstuk afspeelt. Het begintoneel, wanneer
de personages allebei jong en verliefd zijn, zal dan in 1700 zijn. De in
1681 geboren Noodt was toen een jonge man van 19 jaar oud. Dertig
jaar na hun relatie op Java ontmoetten Leipoldts personage en Martha
elkaar weer in het Kasteel aan de Kaap. Er zijn geen verwijzingen naar
de exacte leeftijden van Leipoldts Van Nood/t en Martha, maar wij
mogen aannemen dat Van Nood/t, die in het derde bedrijf wordt
beschreven als een 'taamlik bejaarde man', net als zijn historische
voorganger P.G. Noodt op de dag van zijn dood ongeveer 48 jaar oud
zal zijn. Het komt dan ook zwaar overdreven over dat Martha voortdurend als "n ou blinde Maleise meid' wordt beschreven terwijl ook zij
nog geen vijftig jaar oud zal zijn.
Zoals genoemd, ontstond er naar aanleiding van het verband dat
verondersteld werd tussen de terechtstelling van de opstandelingen en
P.G. Noodts dood een legende aan de Kaap over deze man. Hij was

opvallend wreed, en werd door de Kapenaars zeer gehaat. Leipoldt
toont, tegen de strekking van de legende in die een uiterst negatief
beeld van de ware Noodt oproept, in zijn literaire teksten echter
opmerkelijk veel medelijden met zijn eigen personage Van Nood/t. De
psychoanalytische criticus Burgers (1960) meent trouwens dat
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Leipoldt Martha in het leven had geroepen om inzage te kunnen bieden in andere aspecten van Noodts psyche: als iemand die object was
van niet alleen haat maar ook van liefde. Ooit werd hij door een vrouw
bemind, en zelfs al heeft hij haar verstoten en ging zij hem haten, toch
houdt zij op zijn sterfbed weer van hem, ondanks alle wrok die zij
decennia lang jegens hem had gekoesterd. Volgens Burgers wordt
Martha dus opgevoerd om Leipoldts personage Van Nood/t op een
complexe wijze lief te hebben, waardoor er een verzachtend licht
wordt geworpen op de berucht wrede historische figuur Noodt. P.G.
Noodt was trouwens wel getrouwd, in 1712 met de Nederlandse
Johanna Drabbe van Bergen op Zoom. Zij en hun drie kinderen keerden in 1730 naar Nederland terug.'8
Ook andere maatschappelijke gegevens uit de Oost-Indische en de
Kaapse werelden zijn voor een begrip van Leipoldts teksten van
belang. In de late zeventiende eeuw was het gebruikelijk voor jonge
mannen uit welgestelde Nederlandse families om op jeugdige leeftijd
hun eigen 'fortuin' in de Oost te gaan zoeken. Het is verder bekend dat
de VOC verbintenissen tussen Europese mannen en Aziatische vrouwen in Oost-Indie aanmoedigde. Dat een jonge VOC-ambtenaar als
Leipoldts Van Nood/t aan het eind van de zeventiende eeuw een relatie met een Javaanse vrouw als Kami/Martha had kunnen hebben, is
dus zeer waarschijnlijk. Een formeel huwelijk met een lokale vrouw
ontnam de Europese man echter het recht te repatrieren. De meeste
ambitieuze ambtenaren die naar Nederland wilden terugkeren, zouden zich dan ook niet formeel verbinden aan een inlandse vrouw, zelfs
al was er een innige band met haar en hun kinderen en zelfs al was zij
van adellijke herkomst, zoals Kami van zichzelf beweerde.19
Hoe en waar Van Nood/t zijn oosterse geliefde had ontmoet, wordt
niet onthuld in Martha's spreektekst, maar zij beweert wel dat hij hun
'puur geluksgenot' verliet na "n pret vir een jaar lank' en dat zij toen
bovendien zwanger was. Martha beschrijft de scheiding als finaal. Zij
is een 'afgedankte vadoek [oude theedoek] vir altyd'. 2° Wie goed oplet,
ziet alreeds in het 'Voorspel' van het toneelstuk waar Leipoldts sympathie ligt. Hij beschrijft Van Nood/t alsof hij aan een benauwend lot
ontsnapt wanneer hij Martha verlaat. Het decor wordt weliswaar
beschreven als een paradijselijke achtergrond met sierlijke palmbomen en mooie bergen, maar de voorgrond, het strand waarop Martha
alleen achterblijft, is geheel anders:
'n lang uitgestrektheid van grys sand waarteen die warm
seebranders stadig en asof vermoeid in amper skuimlose eentonigheid slaan.21
Martha's verlatenheid op het sombere strand contrasteert visueel en
auditief sterk met Van Nood/ts luisterrijk vertrek:
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C. Louis Leipoldt, ongeveer 1935 (Burgers 1960 t/o p. 151).
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Daar ginds,
Daar waar sy skip nou oor die bare gly,
En sonskyn om horn bruin en blow vergul
Met goud waarop by trap [...]22
Hij is het toonbeeld van de ambitieuze en avontuurlijke man die de
gouden loper naar een glansrijke toekomst in dienst van het VOC
betreedt. Zowel hij als zijn 'model' P.G. Noodt zouden immers na een
succesrijke carriere op verschillende VOC-posten gouverneur aan de
Kaap worden.

Contrastwerking
En Martha dan? Zij bleef niet op Java wonen. Volgens de voorstelling
die Leipoldt van haar levensloop geeft, was zij samen met haar zoon
Gys ook in de Kaap terechtgekomen. Of Martha wist dat Van Nood/t
aan de Kaap was en of zij en Gys al eerder dan hij aan de Kaap woonden, is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Gys als zogenaamde
'vrij man' naar de Kaap kwam. Zijn carriere wordt als volgt beschreven:
Eers staljong wat die perde gras moet sny;
Dan staljong wat die perde gras moet gee;
Dan hulpbediende by die Resident;
Dan ingelyf as eerstelingsoldaat,
Handlanger in die leer van die Staat;
Dan half-matroos, en later half korporaal.23
In overeenstemming met gegevens uit die tijd kunnen wij veronderstellen dat Gys met een VOC-dienaar die of terugkeerde naar patria of
op en neer naar de Kaap moest gaan, meegereisd was naar de Kaap.
Dat dergelijke migraties van Javanen plaatsvonden weten wij: 'the
occasional free immigrant, such as Abdul Wasie, [...] came to the Cape
as "a free servant of his Batavian master" but chose to stay on when his
employer returned to Asia'. 24 Dat de moeder met haar volwassen zoon
mee zou reizen is niet geheel onwaarschijnlijk.
Aan de hand van gegevens uit een census in 1731 gehouden door
P.G. Noodts opvolger Jan de la Fontaine,' kan zeker worden gesteld
dat iemand als Gys, een zogenaamde 'halfslag' ambtenaar, 'die mooi
sersantseur'26 over wie gezegd wordt dat hij "n Regte Duisman [...] [is]
en so regop soos 'n paal' 27 makkelijk sociale toegang had tot de 'vryburger'-gemeenschap aan de Kaap. 28 Zowel Gys als zijn moeder
Martha hadden dus kunnen behoren tot een vrij klein groepje zogenaamde 'vrijgeborenen' en 'vrijzwarten' die vergelijkbaar waren met
de Mardijkers op Java. Martha was Javaanse, maar toch zou zij, omdat
ook zij vrijwillig naar de Kaap was gekomen, een bijzondere status
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hebben gehad. In de vloeibare verhoudingspatronen van de toenmalige Kaap zou ze, veel meer nog dan haar zoon, wel een uiterst ambivalente figuur geweest zijn die in geen enkele categorie paste. In tegenstelling tot de voorstelling van Martha als een verleidelijke 'Eva met
haar Adam'" op Java, is zij aan de Kaap volledig aseksueel. Zij wordt
uitgebeeld als overdreven oud, ellendig, zwak en ook nog blind. Van
haar adellijke herkomst' is ook geen spoor meer over. In verband met
de complexe naamgevingstradities aan de Kaap valt verder op dat zij
heel anders wordt benoemd dan andere oosterse vrouwen. De eerste
generatie slavinnen, ook degenen die later vrijgekocht werden, werden aangeduid met nadruk op hun plaats van herkomst (vergelijk
Antje van Bengale) en in enkele gevallen met Europese namen, terwijl
hun dochters namen hadden waarin de geboorteplaats 'van de Kaap'
voorkomt (vergelijk Schoemans 'Armosyn van die Kaap'). Een naam
waarbij een specifieke plek in de Kaap voorkomt zoals 'Martha van die
Markpleinhoek' is een vondst van Leipoldt. Waarschijnlijk wordt het
Groenmarkplein bedoeld, een vierkant plein in het hart van Kaapstad.
Het openbare plein bestond reeds in de VOC-tijd en hoorde samen met
het Kasteel en ook het galgenveld tot de bekende plaatsen aan de
Kaap." Martha's positie als een zwerversfiguur wordt door haar naam
benadrukt.
Dat Leipoldt de 'klassieke' werking van zijn toneelstuk ondermijnt
met zijn uitbeelding van Martha als oud en ellendig, kan verschillende redenen hebben. De eerste hangt samen met het effect van contrastwerking. Doordat Martha fysiek zo lelijk is en doet, vallen de negatieve eigenschappen van Van Nood/t (zijn ontrouw en wreedheid)
minder op. De sympathie die Leipoldt kennelijk voor deze figuur
heeft, wordt dus verhoogd door Martha zo negatief mogelijk neer te
zetten. Ik vermoed bovendien dat Leipoldt er vooral voor paste om een
interraciale liefdesrelatie al te rooskleurig voor te stellen. Het voortdurende verband dat gelegd wordt tussen haar en 'die Markpleinhoek'
waar zij manden zit te vlechten en in haar eigen levensonderhoud
voorziet als 'ontongmeid' 32 en 'towerheks' (iemand die van toverkunsten leeft), maakt van haar een onafhanklijke 'agent', bewonderd door
postkoloniale feministen, maar wijdverbreid zal zo een bewondering
wel niet zijn. De nadruk die Martha op haar desperate liefde voor Van
Nood/t legt, iemand die volgens de Kaapse legende maar ook in
Leipoldts versie een 'onwaardige' figuur is, doet de indruk van een
zelfstandige vrouw bovendien ook te niet.
Niet alleen in de tekst, maar ook in de opvoering door Stephanie
Faure in 1931, werd Martha als zeer lelijk uitgebeeld." Een aantal critici34 schreef dat zij gefascineerd waren door Martha als tekstfiguur,
maar het kwam bij niemand op om te vermelden dat het liefdesverhaal
tussen haar en Van Nood/t in de Zuid-Afrikaanse context een beladen
en 'gevaarlijk' onderwerp was. Dat spreekt boekdelen voor de effecti224

viteit van Leipoldts representatiestrategie. Begeerte bij zowel lezers als
toeschouwers naar een interraciale liefde werd op voorhand de kop
ingedrukt omdat Martha weliswaar fascineert, zoals taboe altijd fascineert, maar de verleiding die van haar had kunnen uitgaan wordt tegelijk ontkracht. Zowel in de auteurstekst als in haar eigen woorden (die
haar uiteraard door de auteur in de mond gelegd zijn), blijkt Martha
machteloos nadat zij werd verlaten door Van Nood/t. De eens verleidelijke Javaanse vrouw wordt aan de Kaap volledig aseksueel geinscribeerd. Leipoldts negatieve perceptie van Martha heeft een enorm effect
op de lezers. Zowel Martha als de aantrekkingskracht van interraciale
liefde wordt onschadelijk gemaakt door haar uit te beelden als zeer
oud en ellendig. Waarom deed Leipoldt dat?

Benadrukte machteloosheid
Uit verschillende bronnen is op te maken dat Leipoldt zelf ambivalent
stond tegenover het naar buiten brengen van zijn opvattingen over de
'inmenging' van rassen. Zoals blijkt uit de wijzigingen die hij had aangebracht in zijn Uit my Oosterse dagboek (1932) - zie de bijdrage van Kees
Groeneboer eveneens in dit nummer - was hij waarschijnlijk beducht
op kritiek van zijn lezerspubliek, uit de Afrikaner gemeenschap, en
had hij daarom in zijn Van Nood/t-teksten de liefdesrelatie tussen
Martha en Van Noot zelf zo afgezwakt, 'afgestraft' en 'onschadelijk'
gemaakt, dat critici niet eens in de gaten hadden hoe 'gevaarlijk' de
teksten in werkelijkheid waren.
Wij treffen in Leipoldts teksten hoofdrolspelers in alle lagen en
standen van de achttiende-eeuwse Kaap aan: de Nederlander Van
Nood/t in het Kasteel, de Javaanse Martha 'van die Markpleinhoek' en
hun mestieze zoon Gys aan de galg. Opvallend genoeg wordt er alleen
over Gys gepraat. Martha had hem weliswaar altijd tot wraak jegens
zijn vader aangezet, maar het is onduidelijk of Gys wist dat de gouverneur zijn vader was. Hem ging het in zijn opstand om het onrechtvaardige beleid van de VOC in het algemeen en daarvan was Van
Nood/t de wrede doch voor hem schijnbaar 'onpersoonlijke' vertegenwoordiger. Niet alleen zijn blankheid en zijn schoonheid, maar ook
zijn Maleis wordt geprezen: 'Ons, Slamaaiers, hou bale van hom, Seur,
want by kan ons taal gooi soos een van ons Imans', zegt een 'Slamse
visser' over hem. 35 Gys, die trouwens nooit op het toneel verschijnt,
neemt duidelijk een tussenpositie in: hij wordt tot de witte 'seurs'
gerekend vanwege zijn militaire rang en zijn voorkomen, maar staat
vanwege zijn talenkennis dichtbij de 'Slamaiers' (aanhangers van de
islam).
Het is opvallend dat Leipoldt zijn tekst zo structureert dat Martha in
verband met haar wraakgevoelens jegens Van Nood/t dertig jaar lang
geen directe eigen handelingsbevoegdheid had. Zij staat haar agency of
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handelingsbevoegdheid al die jaren of aan haar zoon, maar zij weerhoudt hem de kennis over wie zijn vader is. Pas wanneer Gys machteloos aan de galg hangt, neemt Martha letterlijk het heft van een kris in
handen en wil zij Van Nood/t zelf vermoorden. Het is dan echter te
laat. Van Nood/t is volledig van de kaart wanneer hij zich realiseert dat
hij zopas hun zoon ter dood had veroordeeld en Martha dreigt hem tot
twee maal toe: 'Herroep wat jy geskryf het, / Of hierdie kris, die erfstuk van my vader...' en 'Skryf ... skryf ... of hierdie kris ...'." Voordat
Van Nood/t echter iets kan doen om het vonnis te wijzigen, valt hij
terug in zijn stoel 'sonder 'n geluid te maak'. Martha die dertig jaar
lang haar 'haat gevoed [het] .... / Om haat en wrok op een slag uit te
wis', 37 wordt overvallen door deernis. Volgens de regieaanwijzingen
'streel' zij zijn haar, 'stryk' over zijn gezicht. Zij merkt dat hij ijskoud
is. 'Sy laat die kris val.' Van Nood/t is bezweken aan een hartaanval en
zij blijft in verwarde machteloosheid achter. Zowel haar ex-geliefde als
haar zoon sterven op dezelfde dag. Haar aanvankelijke wraaklustige
plan om Van Nood/t te vermoorden en ook haar drang om hem ten
slotte te vergeven, worden gefnuikt door een 'laatste daad' van de
man, zijn plotselinge 'natuurlijke' dood. Martha smaakt geen voldoening en is nog slechts in staat tot de warrige slotwoorden die terecht
door critici als 'stroef', 'ondeursigtig' en 'newelrig' beschreven zijn."
De bruine vrouw, de Oosterse Ander die het had durven wagen een
relatie aan te knopen met een witte man en die ook nog dertig jaar lang
te koesteren, wordt genadeloos afgestraft.
Leipoldt gunt Martha ondanks haar hoofdrol in zijn teksten over de
Van Nood/t-geschiedenis dus geen echte agency. Zij kreeg ook al geen
dynamische plek in de complexe en verschuivende relatienetwerken
die wel degelijk tussen witte mannen en oosterse vrouwen aan de
Kaap mogelijk waren. Haar gemengde zoon hangt machteloos aan de
galg. Van Nood/t is weliswaar dood, maar niet door Martha's hand.
Het macht van de patriarchaat en het Westen blijven intact. Leipoldt
doet weliswaar een poging om de autoriteit van koloniaal gezag en
koloniale vertellingen te ondermijnen, maar dat is slechts schijn. Door
Martha's abjecte positie in zowel de relaties met andere personages als
de ruimtelijke tegenstellingen te benadrukken, wordt een tegenovergestelde tekst-boodschap bereikt: de overwinning van het imperialisme/kolonialisme doordat de Nederlandse bewindhebber leeft en
sterft volgens 'eigen wetten'.
Leipoldt had dus zelf al rekening gehouden met de ideologie van
zijn lezers in de jaren twintig en dertig, maar ook in de toekomst. Dat
zijn potentieel ontwrichtende teksten politiek geheel onschadelijk
waren, hadden Zuid-Afrikaanse close-reading critici zo goed aangevoeld, dat zij zichzelf helemaal niet druk hoefden te maken over rassenverschillen, maar rustig de heffingen en dalingen van het jambisch
pentameter konden zitten tellen. Zij konden zich zonder wroeging blij226

y en blindstaren op de literaire gehalte van de tekst met het gevolg dat
Leipoldts teksten 'Van Noodt se laaste aand' en Die laaste aand een lang
en gelukkig leven konden gaan leiden als gecanoniseerde en voorgeschreven teksten in de Afrikaanse literatuur. Geen student aan wie het
Martha-verhaal werd voorgeschreven zou er immers over piekeren op
basis van Leipoldts teksten zelf verliefd to worden op een jonge
Kami/Martha.
Zo sluit Martha uiteindelijk aan bij stereotype beelden in de
Indisch-Nederlandse literatuur van zowel de exotische oosterse prinses als de njai-figuur die de typische voormoeders van NederlandsIndische families waren. Leipoldts teksten kunnen wij daarom ook tot
de Indische literatuur rekenen, zelfs al spelen die in de Kaap en zelfs
al zijn die in het Afrikaans geschreven.
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36 Ibidem, p. 22.
37 Ibidem, p. 23.
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Indie door Zuid-Afrikaanse ogee
KEES GROENEBOER

Aan Multatuli
Kind van die noorderwereld, waar die kou
Van winter weerga vinde in 'n yolk
Wat kalm bly as jy kokend is en flou
En nie jou taal verstaan nie sonder tolk!
Die warmer Ooste, waar die son ontstaan,
Het jou tot man gemaak, en van jou hart
Die ys-gekorste kettings afgeslaan,
En jou geleer daar le ook vreug in smart.
En in ellende grootsheid. Ek, as een
Met wie die Ooste ook gepraat het, gee
Hier, waar Adindas spook by maanlig ween
Oor Saidjahs graf in eensaam-stille wee,
My huldegroet aan jou as blyk daarvan,
Apostel, hoepriester, lyder, Man!

Aan Multatuli
Kind van de noordelijke wereld, waar de kou
Van de winter zijn weerga vindt in een yolk
Dat kalm en flauw blijft als jij kookt
En dat jouw taal niet begrijpt zonder tolk!
Het warmere Oosten, waar de zon opkomt,
Heeft jou tot man gemaakt, en van jouw hart
De ijs-gekorste kettingen afgeslagen,
En jou geleerd dat er ook vreugde ligt in smart.
En in ellende grootsheid. Ik, als iemand
Met wie het Oosten ook gesproken heeft, geef
Hier, waar Adinda's geest bij maanlicht weent
Over Saidjahs graf in eenzaam-stil verdriet,
Mijn huldegroet aan jou als blijk daarvan,
Apostel, hogepriester, lijder, Man!

Zo verwoordt de Zuid-Afrikaanse schrijver Christiaan Louis Leipoldt
(1880-1947) zijn bewondering voor Multatuli, met wie hij zich verwant voelt. In zijn neiging om geregeld en kennelijk met veel plezier
tegen de algemene opvattingen in de samenleving aan to schoppen,
ging hij overigens nooit zover als Multatuli zelf.'
Louis Leipoldt is vooral bekend om zijn vele Afrikaanse verhalen en
gedichten, en ook als schrijver van een kookboek. Minder bekend is
het verslag van de reis die hij in 1912 als scheepsarts maakte naar
Nederlands-Indie. Hij verwerkte zijn indrukken in een Engelstalig
manuscript A Visit to the East Indies (1912), dat onuitgegeven bleef.
Twintig jaar later publiceerde hij er echter een Afrikaanstalige versie
van: in 1930-1931 als serie van zestien artikelen in Die Huisgenoot verschenen en in 1932 herdrukt in een boek onder de titel Uit my Oosterse
dagboek. Onder dezelfde titel was eerder in 1923 een achttiental
gedichten verschenen in zijn bundel Uit Brie werelddele. Postuum zouden in 1949 nog enkele 'Indische' gedichten verschijnen in de bundel
Geseende skaduwees (1949).
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Leipoldt werd in 1880 geboren in Worcester, in de Kaapprovincie,
een jaar nadat zijn ouders daarheen verhuisd waren na een bijna denjarig verblijf in de Bataklanden op Sumatra. Zijn vader Christiaan
Frederik Leipoldt (1844-1911) - getrouwd met Anna Esselen - werkte daar als zendeling van het Rheinische Missions Gesellschaft. Louis
heeft door dit Indische verleden van zijn ouders altijd een bijzondere
belangstelling gehad voor Oost-Indie.
Hij groeide op in Clanwilliam, in de Kaapprovincie, waar zijn vader
in 1883 tot predikant van de Nederduits Gereformeerde Kerk was
benoemd. Van hem deed hij veel kennis op van talen - Grieks, Latijn,
Frans, Engels, Duits en Nederlands, maar ook wat Maleis - en van
oosterse godsdiensten. Hij verhaalt dat hij als kind met zijn ouders een
soort brabbel-Maleis sprak, nog voordat hij Afrikaans, Engels of Duits
leerde spreken. 2 Onderling gebruikten zijn ouders overigens ook wel
Batak. 3 In Indie zou hij zich later weten te redden met een mengsel van
`verroeste Maleis' en Nederlands.4
Na zijn schooltijd begon hij in Kaapstad te werken als journalist.
Tijdens de Boerenoorlog (1899-1902) schreef hij voor The South African
News. Toen de publicatie van deze krant vanwege de oorlog werd stopgezet, vertrok hij naar Engeland om te werken voor The Manchester
Guardian. In de jaren 1903-1909 studeerde hij medicijnen in Londen en
deed praktijkervaring op in Berlijn, Bologna, Wenen en Graz. Hij was
korte tijd schoolarts in Londen en omgeving, werd ziek en vertrok om
weer op krachten te komen half januari 1912 als scheepsarts met het
vrachtschip Ulysses - 'een afgeleefde stoomboot" naar Zijn
taak was te waken over de gezondheid van de veertien Britse en twintig Chinese bemanningsleden, een lichte taak die hem alle gelegenheid liet om veel te lezen over Indie en om op de terugreis te schrijven
aan zijn reisverslag A Visit to the East Indies. Half mei is hij terug in
Londen, waar hij terugkeert in zijn betrekking als schoolarts. Begin
juli 1912 is zijn manuscript helemaal klaar, maar kennelijk was er in
Engeland geen uitgever voor te vinden. Anderhalf jaar later zou hij
terugkeren naar Zuid-Afrika om er als arts bij de onderwijsinspectie in
dienst te treden.
Uit zijn reisverslag (1912 en 1932), dat goed leesbaar is, maar ook
een tamelijk beschouwend en wetenschappelijk onderbouwd karakter
draagt, blijkt een enorme belezenheid. Hij verwijst naar allerlei literatuur over de geschiedenis, economie, bestuur, godsdienst, plantengroei, gezondheidszorg, onderwijs e.d. van Indie. Allerlei thema's
worden door hem aan de orde gesteld. Hij meent dat Zuid-Afrika veel
kan leren van Indie, onder meer omdat de beschaving van de inheemse bevolking er veel verder is gevorderd dan die van de zwarte
Afrikaanse bevolking. Hij ziet in Indie ook het voorbeeld van hoe de
blanke beschaving in de tropen goed kan gedijen.
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Reisverloop
Zijn Indische reis verliep als volgt. Na vijf weken varen stapt hij op 23
februari in Indie aan land bij Emmahaven, de haven van Padang.
Vandaar voert de reis hem naar Batavia, Cirebon, Semarang, Surabaya
en Balikpapan. Op de terugreis stopt hij alleen nog in Semarang en
Batavia. In feite was het een erg beperkte reis - het schip zou na ruim
vijf weken in Indie op 4 april weer terugkeren naar Engeland. Hij
moest veel aan boord van het schip blijven, en had slechts een paar
keer de gelegenheid een paar dagen het binnenland in te gaan. Zo had
hij op Sumatra zelfs niet de kans de Bataklanden te bezoeken waar zijn
ouders zo lang hadden gewoond en waarover hij zoveel had gehoord.
Leipoldt is maar twee dagen op Sumatra geweest, in Padang en
omgeving. Toch wekt zijn reisverslag de indruk dat hij een ervaren reiziger is. Een zin als 'My belangstelling in Sumatra was grotendeels
beperk tot die binneland, en veral daardie gedeelte wat bewoon word
deur die Batta's', 6 geeft de indruk dat hij daadwerkelijk in de Bataklanden is geweest. Hij verhaalt hoe zijn vader in Prausorat, een dorpje
niet ver van Sipirok, het Nieuwe Testament vertaalde, en een kerk en
school bouwde. Hij is kennelijk gefascineerd door het feit dat de Batak
'mensvreters' waren, en wijdt hier vier pagina's aan met allerlei literatuurverwijzingen. Ook de Atjeh-oorlog krijgt met zeven pagina's
veel aandacht - met lange literatuuropsommingen, hetgeen niet goed
past bij het karakter van een reisverslag. Kennelijk waren zijn twee
dagen op Sumatra toch al voldoende om een conclusie te trekken als:
'Een van die dinge wat my besonder op Sumatra getref het, was die
eerbied en agting van die inboorling vir die regering, vir Holland.' Hij
verbaast zich erover hoe goed de bevolking op de hoogte is van het
doel en de voornemens van het bestuur. 8 En wat te denken van zijn
beschrijving van de Sumatranen in Padang - let wel na een tweedaags
verblijf?
Hulle is algar baie hoflik, met 'n soort natuurlike deftige
hoflikheid, wat veral uitkom in sy verhouding tot vreemdelinge, bejaardes en kinders, met wie hij in sy omgang sag en
gemoedelik is. Hy kan by geleentheid baie wreed wees, en as
hy amok maak, dan is hy soos 'n wilde dier of 'n mal hond, en
word dan as sulks behandel. Maar die indruk wat die vreemdeling van hom kryg, is dat hy 'n beskaafde tiepe is [...]. Hy het
agter hom 'n roemryke geskiedenis en 'n eeue-oue kultuur, en
ofskoon hy miskien baie daarvan vergeet het, en selfs nie daarvan weet nie, het dit tog onvermydelik 'n invloed op hom uitgeoefen.9
Hij is lyrisch over de natuur: 'Geen land het 'n ongeewenaarde
natuurskoon nie.' De zonsondergang bij Padang is de mooiste die hij
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ooit gezien heeft. i ° Hij toont veel belangstelling voor de tropische plantengroei." Een mooi voorbeeld is het gedicht Padang, dat gaat over een
helling vol kruidje-roer-me-niet (mimosa pudica) — in het Indonesisch
putri malu (verlegen meisje) waarin hij zich afvraagt of de inheemse
bevolking net zo als deze plant zal reageren op de aanraking door een
westerling: 'of daar nie miskien net so 'n krampagtige wegsluit en
terugtrek is onder die menslike bevolking van die land teenoor enige
aanraking of prikkel van die Westerling nie', en hij meent dat het voor
westerse reizigers noodzakelijk is goed rekening te houden met allerlei inheemse fijngevoeligheden."
Padang

Padang

Dis Padang hier. Waar die hibiskus ophou,
Daar word die veld 'n wilde wereld, vol
Met fyn-geblaarde bossies, vyf duim hoog,
Die hele helling van die berge op
Tot boontoe. Snaakse bossies, hierdie, snaaks Want as jy net 'n blaartjie aanraak, tril 't

Dit hier is Padang. Waar de hibiscus ophoudt
Wordt het veld een wilde wereld, vol
Fijn-gebladerde bosjes, vijf duim hoog,
De hele helling van de berg op,
Tot boven aan toe. Rare bosjes, deze, raar Want als je een blaadje eventjes aanraakt,
trilt het
De hele helling van de berg op,
En elk blaadje vouwt zich toe en slaapt,
Om na een tijdje weer wakker te worden,
En weer dicht te gaan als je het aanraakt.
Ik vraag me of of dit net zo is met het land
En zijn mensen? Moet je vrienden maken
Voorzichtig en geduldig - om niet te storen
De fijngevoeligheid van elke man,
Voordat je hem een hand kan geven als
vriend?

Die hele helling van die berge op,
En elke blaartjie you hom toe en slaap,
Om na 'n rukkie wakker weer te word
En weerom toe te gaan as jy hom raak.
Ek wonder is dit net so met die land
En met sy mense? Moet jy vrinde maak

Versigtig en geduldig — nie te stoor
Die fyngevoeligheid van elke vent
Voordat jy hom kan handgee as 'n vrind?
Dis Padang hier, en kruidjie-roer-my-nie
Die hele helling van die berge op.

Dit hier is Padang, en kruidje-roer-me-niet
De hele helling van de berg op.

Hij vindt Batavia een indrukwekkende stad, mooi vooral vanwege de
weelderige plantengroei, de moderne huizen, de prachtige winkels en
de imponerende publieke gebouwen. 13 Als hij op de terugreis Batavia
opnieuw aandoet, bezoekt hij de plantentuin in Buitenzorg, die hij
bezingt als 'wondertuin' en 'paradystuin'.' 4 De treinreis van Batavia
via Depok naar Buitenzorg moet er toen heel anders zijn geweest dan
nu, want hij beschrijft die als volgt:
Die spoorweg loopt hier langs ryslande, inboorling-dessas of
dorpies en lae, uitgestrekte velde waaragter die hellings van
die berge, bosbegroei en weelderig groen, in die ligblou lug
uitsteek, verby Depok, wat honderd jaar gelede deur die ou
Kompanjie gestig is as 'n nedersetting vir vrye slawe, waar

daar nou 'n eersteklas kleurlingskool en 'n opleidingskool vir
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inboorling-onderwysers is; verby waterplasse waarin rooskleurige waterlelies bloei, en verby moerasse waarin kuddes
karboue [...], onder die hoede van klein wagterklonkies [jonge
gekleurde herders] wei; verby bamboebosse waartussen die
fraai, skilderagtige inboorlingkampies gedeeltelik gesien kan
word; waar die vroue onder die borne besig is met hul batikwerk, [...] en verby bulte en berge wat stadigaan [langzamerhand] nader kom totdat hulle saamsmelt met die steiler
hellings van die Salak en Gede."
In Batavia ziet hij Atjehse krijgsgevangenen die aan elkaar geketend
als stratenmakers worden tewerkgesteld en hij heeft medelijden met
hen. Wie kan hen immers kwalijk nemen dat zij voor hun vrijheid
opkomen?
Aan die ketting

Aan de ketting

'n Klomp bandiete, krygsbandiete, die,

Een groep gevangenen, krijgsgevangenen,
kijk,
Aangehouden in Atjeh, nu als stratenmakers
Gebruikt. Het is nuttig werk, belangrijk werk;
En wie zal daar aanstoot aan nemen, en wie
Zal klagen: 'De vrijheidsliefde is te sterk
Om uitgeput te worden hier op straat'?
Maar wie zal niet met medelijden hier vandaag
Dit groepje gadeslaan? Wat baat dit,
Puur medeleven, voor iemand die
overwonnen
En mak gemaakt is? Wacht tot eenmaal in
Je eigen ziel de vrijheidsliefde ontluikt
En dan gesmoord wordt voordat de eerste slag
Gelukt is. Wacht de tijd af, en vraag dan weer
Hoe kan ik dit medeleven gebruiken?
Mijn ziel is gebroken, maar ik heb het
geprobeerd!

Gevang in Atjeh, nou vir stratewerk
Gebruik. Dis nuttige werk, belangrik' werk;
En wie sal aanstoot neem daaraan, en wie
Sal kla: 'Die vryheidsliefde is te sterk
Om uitgeput te worde hier op straat'?
Maar wie sal nie met meely hier vandag
Die klompie gadeslaan nie? Wat dit baat,
Puur saamgevoel, vir iemand wat oorwin
En makgemaak is? Wag tot eenmaal in
Jou eie siel die vryheidsliefde ontluik
En dan gesmoor word eer die eerste slag
Geluk het. Wag die tyd af, en vra weer
Hoe kan ek hierdie meegevoel gebruik?
My siel is stukkend, maar ek het probeer!

Ook uit andere gedichten spreekt zijn medeleven met personen die
tegen onrecht vechten, maar verslagen worden. Een mooi voorbeeld
hiervan is het gedicht:
Dipa Negara

Dipa Negara

Wie meely oor het in sy manlik' hart

Wie medelijden over heeft in zijn mannelijk
hart
Voor moedige misslag en mislukt doel;
Wie voor een vijand zelf erbarmen voelt
In diepste nederlaag en in droefste smart;

Vir moedig' misslag en mislukte doel;
Wie vir 'n vyand self erbarming voel
In diepste neerlaag en in droefste smart;
Wie weet hoe ru die Noodlot ons kan tart;
Hoe vryheidshartstog in die hart kan woel;

Wie weet hoe ruw het Noodlot ons kan tarten;
Hoe vrijheidshartstocht in het hart kan

woelen;
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Hoe sonde deur berou word afgespoel;
Hoe rassetrots die reinste siel verswart Gee horn 'n woord van eerbewys, want by
Het geprobeer met moed, misluk met moed
En kloek sy harde Noodlot getrotseer.
Nie syne nie die lot te lewe vry
Na braaf-geofferde heldekrag en -bloed;
Net dit te win - die meely wat hom eer!

Hoe zonde door berouw wordt afgespoeld;
Hoe rassentrots de zuiverste ziel zwarter
maakt Geef hem een woord van eerbewijs, want hij
Heeft geprobeerd met moed, gefaald met moed
En dapper zijn harde Noodlot getrotseerd.
Het is niet zijn lot om vrij te leven
Na dapper geofferde heldenkracht en -bloed;
Alleen dit te winnen - het medelijden dat
hem eert!

Opvallend voor deze blanke Zuid-Afrikaan is natuurlijk de uitspraak:
'Hoe rassentrots de zuiverste ziel zwarter maakt.'
In Batavia grijpt hij zijn kans om een doerian te kopen, maar omdat
de kapitein hem verbiedt de vrucht mee aan boord te nemen, eet hij
hem maar op de kade van Tanjung Priok op. Deze vrucht had hem al
sinds zijn jeugd ge1ntrigeerd. Zijn moeder was er indertijd op Sumatra
gek op geweest - zij noemde het een paradijsvrucht, maar volgens zijn
vader smaakte deze vrucht naar eiervla, gemengd met amandelen en
uien. Kennelijk bevalt de smaak hem goed, want hij spreekt over
'godenspys', maar hij is het ook eens met het gezegde dat de doerian
smaakt naar de hemel, maar ruikt naar de hel." De ervaring leidt tot
het gedicht:
Die doerian

De doerian

Vrug van die vrugte, koning, wees gegroet!
Jou steeklig' skil versluier godespys.
Ek, vreemdeling uit 'n vreemde land, verstaan
Die krag wat joue is; en as ek staan,
Hier in die dessa-straatjie, waar die rys
Die randjies op in modderplaatjies groei,
Hier waar die mangostan so pragtig bloei,
Hier waar jou geur die wereld rond omraam,
Bring ek jou ook my hulde toe: Salaam!

Vrucht der vruchten, koning, wees gegroet!
Jouw stekelige schil versluiert godenspijs.
Ik, vreemdeling uit een vreemd land, begrijp
Jouw kraag; en als ik sta
Hier in het dessa-straatje, waar de rijst
Langs de heuvels in modderveldjes groeit,
Hier waar de mangoestan zo prachtig bloeit,
Hier waar jouw geur de hele wereld omraamt,
Breng ik jou ook mijn hulde toe: Salaam!

Semarang kan volgens hem beschouwd worden als de rijkste stad van
het land. Helaas heeft hij Been gelegenheid om van daaruit de
Borobodur te bezoeken, eigenlijk zijn grote wens. Dit verklaart waarschijnlijk het merkwaardige feit dat hij wel het lange maar niet bijster
geinspireerde gedicht Boroeboedoer schrijft, waarbij hij zich louter gebaseerd moet hebben op zijn lectuur.
Surabaya vindt hij imponerend omdat dit de handelsstad is van
Indie. Ook hier is hij weer positief: 'in die algemeen sorg die regering
goed vir die gesondheid van die bevolking'.' 7 Hij maakt een uitstapje
naar Tretes en is diep onder de indruk van de prachtige natuur, speciaal van de vulkaan Arjuna.18
Bij de oversteek van Surabaya naar Balikpapan vertelt hij over het
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reele gevaar van een aanslag door zeerovers." Indruk maakt de grote
bedrijvigheid in Balikpapan, maar hij constateert ook de enorme vervuiling van de zee door de olie-industrie, waardoor men er beter geen
vis kan eten. 2° Een grote belevenis is een tweedaagse voettocht die hij
door het oerwoud maakt. Hij geniet van de plantenrijkdom, en doet
zich tegoed aan alle geheimzinnige verhalen over de bosgeesten - de
'oerbos-mitologi'. Hij constateert dat er al heel wat van het oerwoud is
gekapt."
Wat valt Leipoldt - na zijn korte kennismaking met Indie, dat hij
met Multatuli consequent Insulinde noemt - nog meer op over de
bevolking? Dat iedereen hard werkt.22 De gelatenheid ofwel het fatalisme bij een natuurramp, zoals een aardbeving. 23 De goede behandeling van huisdieren. 24 Het geloof in bovennatuurlijk krachten,
waardoor we terecht kunnen spreken van 'het geheimzinnige oosten'.
Hij schrijft dat de bevolking 'van natuur bygelowig en kinderagtig
maklik onder die indruk van suggestie kom'.25

Koloniale politiek
Leipoldt bekritiseert de koloniale politiek ten tijde van de VOC en van
het cultuurstelsel in de negentiende eeuw, waarbij de bevolking
gedwongen was bepaalde gewassen te leveren tegen een vastgestelde
prijs. Dit leidde tot een ongekende uitbuiting van de bevolking, ten
gunste van Nederland zelf dat hierdoor steeds welvarender kon worden. Een stelsel dat 'Holland met 'n skandvlek voor die beskaafde
wereld gestel het'. 26 Maar hij is positief over de koloniale politiek van
het begin van de twintigste eeuw, de 'ethische politiek'. Hij is optimistisch en voorspelt een toenemende deelname van de inheemse
bevolking aan de politieke ontwikkeling, en een gezonde samenwerking van de bevolking met de Nederlanders. Een optimisme dat al
gauw door de geschiedenis achterhaald zou blijken.
Positief is hij over de ontwikkelingen in Indie op het gebied van de
tropische landbouw, de gezondheidszorg voor de inheemse bevolking,
het onderwijs, het rechtssysteem, en de verbetering van de infrastructuur door het aanleggen van havens, wegen, spoorlijnen en irrigatiewerken. Hij meent dat Zuid-Afrika veel kan leren van de manier waarop de Nederlanders 'hulle vaderlike verpligtings teenoor die minderjarige inboorlinge opvat'. 27 Kortom: hij staat welwillend tegenover het
Indische koloniale bestuur. Leipoldt meent dat Zuid-Afrika zich bij
het oplossen van allerlei problemen vaak veel te veel richt op Europa,
terwijl er juist lering is te trekken uit hoe in Indie de zaken worden
aangepakt. Hij pleit in feite voor een soort zuid-zuid-relatie bij het
voeren van een voortvarender bevolkingspolitiek. 28 Hij is vol lof over
het Indische bestuur dat de bevolking steeds verder 'opvoedt' tot volwassenheid: 'one can only hope that the Dutch, who have hitherto
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shown themselves so broadminded, wise and generous of late years in
their treatment of this rich realm of which they are the guardians and
trustees, will prove themselves equally generous, liberal, and far
seeing when the time comes for the granting of that degree of autonomy and local self government which may fitly be allowed to
Insulinde'. 29 Voor de bevolkingspolitiek zou Zuid-Afrika een voorbeeld moeten nemen aan Indie:
Een van die allergrootste vrae wat die Afrikaner homself moet
afvra, is in hoever by die sedelike reg het om in 'n land met 'n
gemengde bevolking 'n afsonderlike politiek uit te voer waarin die inboorling nie regstreeks aandeel of seggenskap het nie.
[...] Ek mag nie hier verder oor hierdie punt uitwei nie, maar
ek dink dat ons wetgewers bale sou kon leer as hulle die toestande in Nederlands-Indie 'n bietje wil bestudeer [...].3°
Het is een vraag die volgens hem in Indie niet speelt, omdat beide
bevolkingsgroepen er hun eigen voorrechten bezitten. Van veel inzicht
in de verhoudingen binnen de Indische samenleving van toentertijd
getuigt dit natuurlijk niet.

Zelfcensuur
Interessant is waarom Leipoldt vier hoofdstukken uit het oorspronkelijk Engelstalige manuscript uit 1912 in zijn Afrikaanse uitgave uit
1932 weglaat.
Een van deze hoofdstukken draagt als titel The Players, en handelt
over het Javaanse wayang wong theaterspel, waarover hij lyrisch is. Hij
droomt ervan om westerse klassieke toneelstukken - van Goethe en
Shakespeare - op deze wijze op te voeren. Waarom dit inhoudelijk
onschuldige hoofdstuk is weggelaten is onduidelijk. In 1930 was het
nog wel in het blad Die Huisgenoot gepubliceerd.
Een ander hoofdstuk luidt Reflections on a Stone Skull en handelt over
de in 1722 wegens verraad ter dood veroordeelde grootgrondbezitter
Pieter Erberfeld (ook wel Elberfelt), die plannen had beraamd om het
VOC-bestuur omver te werpen, alle Europeanen te vermoorden en het
gezag over de nemen. Leipoldt werd kennelijk gefascineerd door deze
vermogende en invloedrijke figuur van gemengd Duits-Javaanse
afkomst, want elders in zijn werk komt hij herhaaldelijk ter sprake.'
Waarom hij het hoofdstuk heeft weggelaten? Waarschijnlijk om een
discussie over de 'kleurkwestie' uit de weg te gaan. Hij stelt dat er in
Indie geen 'kleurkwestie' bestaat. Kinderen uit gemengde huwelijken
- die wettelijk zijn toegestaan - worden niet beschouwd als 'outcasts,
socially, politically and racially', maar hebben dezelfde rechten als
kinderen van wie beide ouders Europeaan zijn. Het resultaat is een
gemengde bevolkingsgroep, de Indo's, met dezelfde rechten als vol239

bloed Europeanen. Deze groep vormt volgens hem 'a cementing tie
between the two races which is bound to have its influence on the
future of both'. Wel tekent hij hierbij aan dat 'it will be beneficial
beyond what one can expect from a mixed race produces by intermarriage between negro and white, because the Malay approaches much
more closely to the European than do the negroes'.32
Hij stelt zich de vraag of het blanke ras zich op den duur wel kan
handhaven in de tropen. Volgens hem is het bewezen dat dit alleen
maar kan als elke derde generatie met nieuw bloed wordt versterkt,
want anders degenereert het ras. Want, terwijl kinderen van de eerste
generatie juist sterker, groter en gezonder zijn dan in Europa geboren
kinderen, vertonen kinderen van de derde generatie tekenen van
degeneratie. En hoe komt dit? Niet door de tropische warmte of de
vochtigheid, maar door de kracht van het zonlicht dat Brie keer zo
sterk is als in Europa, en door tropische ziektes. 33 Een 'niet bespreekbare' oplossing is volgens hem een vermenging van 'blank' en 'bruin',
waardoor een mengras kan ontstaan dat uiterst geschikt is voor het
leven in de tropen. 34 De blanke zal zich hoe dan ook aan de tropische
omstandigheden moeten aanpassen, in werktempo, kieding, behuizing, eet- en vooral ook drinkgewoonten, maar daarbij moet hij wel
zijn ethische beschaving behouden. Dat deze kan botsen met de
beschaving van de inheemse bevolking is evident. In Zuid-Afrika is
een dergelijke botsing minder opvallend, omdat de niet-blanke bevolking nog niet beschaafd is, maar de bevolking in Indie bevindt zich op
een veel hogere trap van beschaving."
In een derde weggelaten hoofdstuk, Women in Insulinde, komt
Leipoldt uitvoerig terug op de kwestie van gemengde huwelijken,
maar ook schrijft hij in positieve woorden over de matriarchale samenleving van de Minangkabau, over echtscheiding, over abortus en zelfs
over legalisering van prostitutie. Kennelijk voelde hij zich in het
Engels vrijer te schrijven wat hij wou, en meende zich in het Afrikaans
aan zelfcensuur te moeten onderwerpen. Joubert vraagt zich af:
'Waarom had Leipoldt slegs in Engels die emosionele vryheid van 'n
Multatuli?'. 36 Viljoen spreekt van een 'schizofrene gespletenheid' en
wijst erop dat Leipoldt zich steeds met zijn Afrikaanse lezers probeert
te identificeren door het woordje 'ons' te gebruiken op precies die
plaatsen waar hij van mening met hen verschilt. 37 Zo schrijft hij:
Die groot kwessie van inmenging van die wit met de inboorlingrasse, is iets wat niet hier bespreek kan word nie. Onder
die toestande daar is dit egter moontlik dat inmenging 'n mengelras kan voortbring wat uiters geskik is vir die streek wat by
moet bewoon, en dat dit die natuurlike oplossing van die probleem is. Vir ons wat hart en ziel teen sulke inmenging
gekamp is, lyk dit amper goddeloos en hemeltergend om soiets
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selfs maar aan te stip, maar die Natuur gaan sy gang sonder om
hom aan ons vooroordeel te steur.38
Aan de ene kant doet Leipoldt hier alsof hij met zijn conservatieve
Afrikaanse lezerspubliek gekant is tegen rassenvermenging, maar aan
de andere kant noemt hij dit een 'vooroordeel' en roept de Natuur
(compleet met hoofdletter) in als een macht die nog sterker is dan God
en die een dergelijke rassenvermenging afdwingt. En terwijl hij in zijn
Engelstalige verslag uit 1912 een heel hoofdstuk aan deze kwestie
wijdt, gaat hij in zijn Afrikaanstalige boek uit 1932 deze discussie uit
de weg. Hij is dan ook bepaald geen strijder te noemen die een vergelijking met Multatuli kan doorstaan.
Het vierde weggelaten hoofdstuk betreft The Religion of Insulinde. Hij
verklaart zich hierin voor de zending in nog heidense gebieden, waar
bijgeloof moet worden bestreden door het brengen van beschaving,
maar 'missionary enterprise is uncalled for among a people already
civilised, already moral, already in possession of a religion whose
merits, in comparison with Christianity, must be a matter for academic
discussion'. 39 Hij is positief over de verdienste van de islam die, al ver
voor de komst van het christendom, overal in de Indonesische archipel beschaving heeft gebracht: [Islam] is a powerful, stimulating
influence upon native life, law, and society ... [incorporating] the logical interpretation of tribal rules sanctioned by the adat. Its essential
principles are easily grasped by the native mind.' 40 Wat voor nut zou
het dan hebben om het christendom te willen verkondigen? Hij is dan
ook tegen het verkondigen van de christelijke leer onder de islamitische bevolking van Indie: 'there is no place for the Christian missionary among the Javanese or Insulindians who have been converted to
the faith of Islam'. 41 Hij is lovend over de Indische overheid die godsdienstige vrijheid en tolerantie garandeert. Dit alles is een boodschap
die in Zuid-Afrikaanse gereformeerde kringen in 1932 beslist niet
gewaardeerd zou worden. Gaat hij ook hier de controverse uit de weg?
Zelfcensuur? Duidelijk is het niet, vooral omdat hij vijf jaar later zonder aarzeling deze mening over de zending publiceert in zijn boek
Bushveld doctor (1937) - in het Engels en in Engeland uitgegeven, dat
wel.42 Hoe dan ook, in de inleiding van zijn reisverslag uit 1932 schrijft
Leipoldt dat hij niet al zijn indrukken en gedachten over Indie zomaar
kan opnemen, omdat de Afrikaanse lezer 'nog baie prikkelbaar en oorgevoelig is wat kritiek oor ons eie aangeleenthede betref. [...]. Moontlik later, as ons minder kleinserig is, kan sulke indrukke gedruk en
bespreek word; nou nie'. 43 Viljoen meent dat de terughoudendheid van
Leipoldt om bepaalde kwesties waarover hij in 1912 schreef in 1932
niet te publiceren, te maken had met het politieke conservatisme van

het Afrikaanse lezerspubliek van dat moment. 44 In 1929 was namelijk
de Nationale Partij van generaal J.B.M. Hertzog aan de macht gekomen
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na de 'Swart Gevaar'-verkiezingen, die zich keerde tegen rassengelijkheid.

Besluit
Uit het bovenstaande moge duidelijk geworden zijn dat Leipoldt buitengewoon positief van zijn Indische reis was teruggekeerd. Hoezeer
hij zich aangetrokken voelde tot de natuur en de Indische samenleving
blijkt wel uit zijn afscheidsgedicht Vaarwel aan Insulinde, waarin hij
Indie erkent als tweede vaderland:
Vaarwel aan Insulinde

Vaarwel aan Insulinde

Mirakelland van oerwoud en vulkaan,
Ek groet jou in jou glorie! Elke teug
Van die koel suidewind hernu my jeug

Mirakelland van oerwoud en vulkaan,
Ik groet jou in jouw glorie! Elke teug
Van de koele zuiderwind hernieuwt
mijn jeugd
En maakt mij bijna weer kind, en verslaat
Een wolk van gedachten en de waan
Dat alleen maar in het westen de levensvreugde
Een weerklank vindt, en dat trouw en deugd
Alleen kan bloeien in landen waar de maan
Over louter ijs en sneeuw zijn glans
Op de wintermorgens werpt. Ach, ik zie
Dat mijn liefde groeit tot boven verstand!
Als ik niet meer mijn eigen heuvel en
bergkrans ken,
Mijn hoogland-vlakte van Beaufort tot De Aar,
Leen dan aan mij een nieuw vaderland!

En maak my amper kind weer, en verslaan
'n Dampwolk van gedagtes en die waan
Dat net maar in die wes die lewensvreug
'n Weerklank vinde, en dat trou en deug
Alleen kan bloei in lande waar die maan
Oor louter ys en wit kapok sy glans
Op wintermOres werp. Ag, ek gewaar
My liefde groei tot byna bo verstand!
Ken ek nie meer my eie koppie en krans,

My hoogland-vlak van Beaufort tot De-Aar,
Leen dan vir my 'n nuwe vaderland!

242

Bibliografie
Boeseken, A. 'Indie door de ogen van een Zuid-Afrikaanse dichter'. In: Nieuw
Neerlandia 1(1941), 5, p. 6-8.
Jong, C. de. 'Leipoldt over Oost-Indie'. In: Indische Letteren 3(1988), 4, december, p. 212-218.
Joubert, Elsa. Gordel van smarag. 'n Reis met Leipoldt. Kaapstad: Tafelberg, 1997.
Kannemeyer, J.C. Leipoldt. 'n Lewensverhaal. Kaapstad: Tafelberg, 1999.
Leipoldt, C. Louis. A Visit to the East Indies. Onuitgegeven manuscript Jaggerbibliotheek, Universiteit van Kaapstad, 1912.
Leipoldt, C. Louis. 'Uit my Oosterse dagboek'. In: Uit drie werelddele. 5e dr.
Kaapstad [etc.]: Nasionale Pers Beperk, 1930, p. 79-101. [le dr. Kaapstad
[etc.]: Nasionale Pers, 1923.]
Leipoldt, C. Louis. Uit my Oosterse dagboek. Kaapstad [etc.]: Nasionale Pers
Beperk, 1932.
Leipoldt, C. Louis. Bushveld doctor. London: Jonathan Cape, 1937.
Leipoldt, C. Louis. Geseende skaduwees. Johannesburg: Afrikaans Pers-boekhandel, 1949.
Viljoen, Louise. 'Leipoldt en die Ooste: Leipoldt se reisbeskrywing "Uit my
Oosterse dagboek" en die diskoers van die Orientalisme'. In: Stilet 8 (1996),
september, p. 53-71.
Zyl, Wium van. 'Leipoldt, "Oom Gert vertel" en Multatuli'. In: Tydskrif vir
Nederlands en Afrikaans 6(1999), 1, juni, p. 63-77. [http://academic.sun.ac.za/
afrndl/tna/vanzy1199.html]
Noten
1 Van Zyl 1999.
2 Leipoldt 1932, p. 3.
3 Joubert 1997, p. 24.
4 Leipoldt 1932, p. 77.
5 Ibidem, p. 1.
6 Ibidem, p. 61.
7 Ibidem, p. 63.
8 Ibidem, p. 73-74.
9 Ibidem, p. 88.
10 Ibidem, p. 75-76.
11 Ibidem, p. 87.
12 Ibidem, p. 78.
13 Ibidem, p. 118-119.
14 Ibidem, p. 183-192.
15 Ibidem, p. 180.
16 Ibidem, p. 114-116.
17 Ibidem, p. 125.
18 Ibidem, p. 141-152.
19 Ibidem, p. 155-157.
20 Ibidem, p. 153-166.
21 Ibidem, p. 169-170.
22 Ibidem, p. 92.
23 Ibidem, p. 96.

24 Ibidem, p. 97-98.
25 Ibidem, p. 107-110.
26 Ibidem, p. 38.
27 Ibidem, p. 49.
28 Ibidem, p. 53, 194.
29 Leipoldt, 1912, X, p. 27.
30 Leipoldt, 1932, p. 199.
31 Joubert 1997, p. 33-43; Kannemeyer 1999, p. 357-360.
32 Leipoldt, 1912, X, 18-19.
33 Leipoldt, 1932, p. 138-139.
34 Ibidem, p. 139-140.
35 Ibidem, p. 195.
36 Joubert 1997, p. 86.
37 Viljoen 1996, p. 65.
38 Leipoldt, 1932, p. 139-140.
39 Leipoldt, 1912, VIII, p. 2-3.
40 Ibidem, p. 6-7.
41 Ibidem, p. 25.
42 Joubert 1997, p. 124.
43 Leipoldt 1932, voorwoord.
44 Viljoen 1996, p. 65.

243

Uitnodiging
Op vrijdag 26 januari 2007 organiseert de Werkgroep IndischNederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag.
Het programma is als volgt:
14.00 uur: Opening.
14.05 uur: Fridus Steijlen: Literatuur, theater en muziek als markeringen in het integratieproces van Molukkers in Nederland.
14.35 uur: \film van de Loo: Het Indische Leven van Ems van Soest
(1908-1984).
15.05 uur: Theepauze.
15.40 uur: Dolinde van Kol: Bekroonde Indische jeugdboeken.
16.10 uur: Discussie.
16.30 uur: Sluiting.

Plaats: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Lipsiusgebouw, voorheen Centraal Faciliteitengebouw), Witte Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg).
Zaal 005.
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

244

i
ndische
L etteren
Tijdschrift van de
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
Uitgever
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
Lidmaatschap van de werkgroep
Het lidmaatschap van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde staat in
principe open voor iedereen. De contributie bedraagt € 25 per jaar (abonnementen buitenland € 35). 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 € 8,50 of € 10,50
(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.

Drukwerkverzorging: Grafaria, Leiden

