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VOORWOORD BI J DEN EERSTEN DRUK
Dit boek wil niet geven literatuur, evenmin diep ingaan op
Indische problemen, nog minder Oostersche psyche enzoovoort
benaderen, het wil alleen maar zijn wat in den titel ligt besloten,
een schildering van het Indische leven, d.w.z. van het leven van
den Europeaan in Nederlandsch-Indie en van het milieu, waarin
hij leeft. Ik heb althans naar dit Joel gestreefd door hierachter
te geven een reeks van impressies, wel te verstaan journalistieke
impressies, waarin zoo veel mogelijk ook practische voorlichting is verwerkt. Zoo zullen de volgende hoofdstukken hem
of haar, die van plan is een aantal levensjaren in Insulinde te
gaan doorbrengen dan wel het als toerist te bezoeken, van eenig
practisch nut kunnen zijn. Maar tegelijk, naar ik hoop, zal dit
boek voor diegenen, wier belangstelling om eenige reden naar
tropisch Nederland uitgaat, al zullen ze er ook nooit komen,
misschien een hulpmiddel blijken om zich van het leven daarginds een beter denkbeeld te vormen.
Iedereen heeft in Jan Oost een broer, een zuster, een noon
of dochter, een vriend, iemand, die hem lief is; en al ware dat
niet zoo, het leven in tropisch Nederland, waar een deel van
ons yolk, en niet het slechtste, leeft en streeft, is waard om
beter gekend te worden dan in breede kringen in ons vaderland tot dusver het geval is.
Het is bijna dertig jaar geleden sinds Bas Veth zijn somber
oordeel over het leven in Nederlandsch-Indie ten beste gaf.
Ook toen, dertig jaar geleden, bekeek hij veel door een wel zeer
donkeren bril. Maar sindsdien is het maatschappelijk leven in
Indie zoo ontzaglijk veranderd, dat ook het objectieve in Veth's
boek reeds tot bijna vergeten historie mag worden gerekend.
Niettemin, al hebben ook na hem zeer velen over Indische zaken
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geschreven, aan het leven der Europeanen in ons Indie, zooals
het ten huidigen dage reilt en zeilt, is eigenlijk nimmer meer
eenig geschrift gewijd, dat voldoende in bijzonderheden afdaalde om daarvan meer dan een slechts zeer vage voorstelling
te geven.
Aan zulk een geschrift bestond, nu Nederland en Indie schier
dagelijks nog meer voor elkaar gaan beteekenen en elkaar nader
dienen te komen ook door andere dan verbeterde transporten oproep-middelen, naar veler gevoelen groote behoefte.
Volledig te zijn geweest durf ik allerminst beweren. Alles
te vermelden, wat wetenswaard is omtrent land, menschen en
dingen, is ondoenlijk, tenzij een Baedeker en een Winkler Prins
samen zouden spannen. En het resultaat zou misschien geen
leesbaar verhaal worden. Daarom heb ik grepen gedaan uit vele
eenvoudige dingen, die nochtans door ontelbare landgenooten
niet worden geweten, en slechts bijzonderheden verteld van
bepaalde karakteriseerende milieu's. Overigens, over een land
als Indie geeft men nooit volledige relazen; het is immers een
bekend felt, dat oud-Indischgasten elkaar altijd moeten aanvullen en elkaar steeds tegenspreken!
Den Haag,

Juli 1 9 27D. C. M.

BAUDUIN

VOORWOORD BI J DEN TWEEDEN DRUK
Twee redenen hebben uitgever en schrijver bewogen een
tweeden druk van dit boek ter hand te nemen. Ten eerste een
zeer prozaische reden: de eerste druk was uitverkocht en er was
intusschen nog geen ander boek ter markt verschenen, waarin
meer of minder systematisch het leven van den Nederlander in
ons tropisch rijk werd beschreven. Men mocht dus zeggen, dat
een zoodanige beschrijving ook nu nog in een bestaande behoefte zou voorzien. De tweede en zeer verheugende reden was
het sterk opleven der belangstelling voor Insulinde bij ons
Nederlandsche yolk. Laat ons aannemen, dat deze belangstelling
niet alleen voortspruit uit ongerustheid over een kostbaar
kleinood, welks bezit in hachelijke tijden opeens niet meer zoo
zeker lijkt, doch dat zich — zij het ook onder den druk der
omstandigheden — bij veel breedere lagen van ons yolk dan
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foorheen de overtuiging heeft gevestigd, dat het tropische deel
van ons Nederlandsch imperium en wat de onzen daar tot stand
brachten, waard is gekend te worden door iederen burger van
dit imperium.
Toen eenmaal tot een tweeden druk was besloten, deed zich
een moeilijkheid voor. Boeken over Indie en in het bijzonder
over het leven in Indie verouderen namelijk snel, want men
leeft daarginds in een verrassend snel tempo. Wat gister waar
was, is het heden niet meer, en de veranderingen van morgen
teekenen zich reeds af. De eerste druk van dit boek zag ruim
dertien jaren geleden het bat en het Indische leven, daarin
beschreven, was in tal van opzichten niet meer het Indische
leven van vandaag. Veel diende derhalve geschrapt, gewijzigd
of aangevuld te worden, doch den schrijver zelf ontbrak helaas
de gelegenheid zich onder de palmen opnieuw te orienteeren.
De kolonel b. d. van het Indische leger M. H. du Croo,
onder den naam Abraham Exodus welbekend in de pers- en
letterkundige wereld in Indie en in Nederland, bleek bereid de
noodzakelijke herziening op zich te nemen. Hij beschikte over
de voor deze taak onmisbare recente en tevens uitgebreide kennis
onzer tropen, en hij heeft naar mijn meening op voortreffelijke
wijze zoodanige wijzigingen aangebracht, dat mijn boek wederom mag worden aangediend als een waarheidsgetrouwe actueele
schildering van het leven onzer landgenooten in tropisch Nederland. Hier en daar zijn overigens, naast de beschrijving van den
tegenwoordigen toestand, gedeelten van hoofdstukken behouden gebleven, die niet of niet meer volledig met de werkelij kheid van het moderne Indie in de groote steden overeenstemmen, doch we nog met de werkelijkheid in de kleinere plaatsen
in het binnenland en in de buitengewesten. Dit vindt de leger
bij de betreffende passages telkens vermeld. De bewerker en ik
meenden ze niet te mogen weglaten, daar zij een nog zeer nabij
verleden belichten en de snelle evolutie van het Indische leven
demonstreeren.
Wellicht ten overvloede wil ik wijzen op de mogelijkheid,
dat sommige gegevens in dezen tweeden druk niet in overeenstemming zullen zijn met wijzigingen, welke door den oorlogstoestand kunnen zijn ingetreden. Ik denk daarbij aan prijzen,
vervoermogelijkheden en andere gegevens van materieelen aard.
Dit boek is ingesteld op normale toestanden, die naar te hopen
is straks weer zullen terugkeeren.
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Moge deze tweede druk hetzelfde goede onthaal vinden, die
aan den eersten druk ten deel viel, en moge hij er toe bijdragen
voor het leven onzer hardwerkende landgenooten onder de
palmen een belangstelling te wekken, die niet sterk genoeg kan
zijn. Daar is en wordt in Indie lets groots verricht en iedere
Nederlander dient het te weten.
Den Haag, Januari 1 941
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HOOFDSTUK I
De reis naar Nederlandsch India. - Onze Hollandsche booten. - Is de tweede klas ook nog deftig ? Het seizoen. - Over zeeziekte, zeezieken, pillen, buikbanden en alcohol. - Luilekkerland aan boord. - Los
van den wal, los van de muizenissen. - De heerlijkheid van de zee. - Scheepsleven. - De zeef tusschen
twee Oceanen.
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IT eerste hoofdstuk zij gewijd aan de vaart naar Insulinde

over zee. Hoe vaak zij ook al werd beschreven, hij die
het onderneemt over het Indische leven te vertellen, kan
eenvoudig over deze vaart niet geheel en al zwijgen, want zij is
voor velen niet slechts het begin van dat Indische leven maar
in tal van opzichten ook de ideale en daadwerkelijke introductie.
In een tijdsverloop van een drietal weken wordt de reiziger
geleidelijk voorbereid op zijn nieuwen levensstaat en ten deele
reeds ingewijd in de geheimen van het onbekende Oosten en
van het vreemde leven, dat hem wacht. In zooverre zal dan
ook de reis door de lucht de ouderwetsche scheepsreis nimmer
kunnen evenaren, hoezeer ook die luchtreis haar eigen belangwekkende aspecten moge bezitten en uit een oogpunt van tijdsbesparing belangrijk is.
Wie naar Indio gaat, kiest als reisgelegenheid een boot van
de maatschappij „Nederland" of van de „Rotterdamsche Lloyd".
Dat spreekt zoo ongeveer vanzelf. Het is geen chauvinisme, wat
daartoe beweegt. Reizende Nederlanders plegen daarvan geen
overdreven last te hebben en zich niet zelden spoedig te vergapen aan buitenlandsche heerlijkheid. Het is eigenbelang, dat
een onzer twee nationale lijnen doet kiezen. Zoowel de eene als
de andere hebben van oudsher een glom verspreide reputatie
van betrouwbaarheid, voortreffelijke verzorging, oer-Hollandsche degelijkheid en netheid. Toch is de buitenlandsche conHet Indische Leven 1
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currentie niet geheel uitgeschakeld. Wie behagen schept in cosmopolitisch reisgezelschap, laat wel eens het oog vallen op de
groote Fransche stoomvaartlijn, de Messageries Maritimes, Wier
trotsche zeekasteelen van twintig duizend ton en grooter van
Marseille varen op het verre Oosten en den reiziger voor Nederlandsch-Indie tot Singapore brengen; wie vooral goedkoop wil
reizen en daaraan iets ten offer brengen, kiest soms de vrachtschepen met passagiers-accomodatie van de Deutsch Australische
Dampfschiffgesellschaft of de booten van den Nord-Deutschen
Lloyd of die van den Italiaanschen Lloyd Triestino. Het is jammer, dat onze nationale lijnen tot nog toe niet het middel hebben
weten te vinden om althans deze goedkoopere buitenlandsche
concurrenten den wind uit de zeilen te nemen door hun eigen
passage-prijzen te verlagen. Die passage-prijzen zijn ook nu nog,
gezien de noodzakelijkheid eener goede maar ook voor alle
beurzen bereikbare nationale verbinding tusschen moederland
en kolonien, hoog. Toch moet ik in dit verband wijzen op het
verkeerde inzicht van velen, die de groote reis naar Indie ondernemend het aan zich zelf verplicht meenen te zijn om eerste klas
te reizen. Niet zelden wordt hierdoor aan valsch schaamtegevoel
of verkeerd inzicht een financieel offer gebracht, dat de portemonnaie eigenlijk volstrekt niet kan lijden. Daarom zij bier
uitdrukkelijk vermeld, dat de tweede klasse op onze Hollandsche mailbooten alleen in betrekkelijk overbodige luxe bij de
eerste klasse achterblijft, doch in accommodatie en verzorging
eigenlijk geen noemenswaard verschil oplevert. Deze zijn ook
voor de tweede klasse voortreffelijk. En wat het publiek betreft,
men vindt zoowel in de eerste als in de tweede klasse elementen,
die in het vooronder thuis hooren, de andere, de betere, komen
zoowel in de eerste als in de tweede klas volkomen tot hun
recht, vinden er hun passend gezelschap en kunnen er zich
geheel op hun gemak voelen. In onzen tijd staat, minder dan
ooit te voren, innerlijke en zelfs ook uiterlijke beschaving in
verband met den prijs van een ticket.
De „Nederland"-booten vertrekken van Amsterdam en van
Genua, die van den Rotterdamschen Lloyd van Rotterdam en
van Marseille. Wie met kleinere of kleine kinderen reist, doet
verstandig om reeds te Amsterdam of Rotterdam aan boord te
gaan. De reis dwars door Europa, belast en beladen met kroost
en veel bagage, om een boot te halen, die niet gemist mag
worden en die geen vijf minuten op u wacht, is volstrekt geen
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genoegen. Daarentegen bespaart het aan boord gaan in eigen
land, vertrekkend uit een bekende en tot allerlei laatste diensten
bereide omgeving, veel zorg, terwijl men tevens dan komt op
een schip met nog maar betrekkelijk weinig passagiers, waar
het personeel volop tijd voor u heeft en gijzelf volop tijd om
u en de uwen te installeeren en een beetje te wennen aan de
ongewone omgeving voor dat te Marseille of Genua de groote
invasie plaats heeft. Een vrije vrouw, een vrije man, een echtpaar zonder kinderen kan natuurlijk zonder eenig bezwaar de
route over land kiezen en aan de groote reis een paar dagen
aangenaam reizen door Europa of een roerend afscheid van
Parijs vastknoopen.
Voor hen, die door hun beroep of door de voorwaarden voor
hun uitzending niet aan de passagiersschepen gebonden zijn,
willen wij hier ook nog wijzen op de uitmuntende vrachtschepen
met passagiersaccomodatie van beide maatschappijen, waarvoor
vanzelfsprekend een lager tarief wordt berekend dan voor de
ultra-moderne mailboot.
En de verlofganger, die mogelijkerwijs ook eens een oog in
dit boek slaat, wete, dat er tegenwoordig met de ook alweer
ultra-moderne passagiersschepen der K.P.M. gelegenheid bestaat om via Zuid-Afrika en daar aansluitende op de eveneens
uitmuntende booten der Holland-Afrikalijn een kostelijke, onvergetelijke en niet overdreven kostbare reis-naar-of-van-Holland te maken met een gelijktijdig bezoek aan een van de mooiste
landen op dezen aardbol — een land, dat ons bovendien als
Hollander na aan het hart ligt en waar de Hollandsche toerist
een gaarne geziene gast is.
Dan is daar nog voor hen, die het tijdstip van hun vertrek
zelf kunnen bepalen, de keuze van het seizoen. Wie uitsluitend
voor zijn genoegen reist, zal vermijden om in de maanden Juni,
Juli en Augustus door de Roode Zee te varen. Het is dan in die
contrijen zoo warm, dat de overtreffende trap van „beet" volkomen te kort schiet om den toestand te schetsen. Deze
etappe duurt vier dagen en is voor geestelijk of lichamelijk
niet al te krachtige individuen dikwijls een mare beproeving.
Den verderen tijd van het jaar behoeft men geen rekening te
houden met de atmosferische gesteldheden. weliswaar kan het
in de wintermaanden wel eens spoken in het Kanaal en langs
de Fransche kust, de golf van Biscaje bezit zelfs een zekere
beruchtheid, weliswaar kan men ruw weer treffen bij kaap
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Gardafui en, wanneer de moessonwinden waaien, een stevige
defining in den Indischen Oceaan, maar dat alles is tevoren
moeilijk te voorspellen, het kan meevallen, het kan tegenvallen
en heeft ook in het laatste geval aan boord van een modern
groote mailboot weinig of nets te beteekenen voor wie de zoo
gevreesde zeeziekte ten prooi vielen doch haar na twee of drie
dagen glansrijk te boven zijn gekomen. Dezulken zijn dan verder
immuun of nagenoeg. Er zijn natuurlijk ook hardnekkiger gevallen, lieden, die wel een week lang bleek zien om hun neus
en onpasselijk worden van etenslucht, maar ook voor hen breekt
toch zeker de dag aan, waarop ze met fiksche zeebeenen weer als
normale menschen over het rollende dek kuieren en tegen etenstijd ongeduldig op hun horloge kijken. En dan zijn er nog, de
waarheid gebiedt mij het te zeggen, gevallen van menschen, die
de heele reis onpasselijk blijven of althans onbehaaglijk, sommige
dagen minder, andere dagen weer wat erger, en die alleen opfleuren, wanneer zij op de diverse landingsplaatsen den vasten
wal weer voor een paar uur onder hun voeten voelen. Maar dit
zijn, het is bijna onnoodig om het te zeggen, uitzonderingsgevallen; hier speelt het meer of minder onstuimige van het
water schier geen rol meer, deze menschen kunnen eenvoudig
niet tegen de zee, en tegen de altijd ietwat rollende beweging
van het schip, zooals anderen duizelig worden op een trapje of
op een balcon of last krijgen van koorts in den hooitijd.
Wat nu de zeeziekte betreft, waaraan ook de normale passagier gewoonlijk niet ontsnapt, het aantal onfeilbare middelen
den aanstaanden zeevaarders daartegen aangeprezen is inderdaad
legio. Vooral dames laten zich door zulke welgemeende adviezen
gemeenlijk sterk beinvloeden. Zij hebben soms dagen voor dat
ze aan boord gaan reeds anti-zeeziekte-pillen of tabletten geslikt
en houden dat aan boord ook vol. Maar nu blijft het daar niet
bij. Daar komen de andere raadgevingen: drink uitgeperste
citroen, zegt de een, draag een buikband, zegt een ander, stop
watj es in uw ooren, raadt een derde aan, neem adrenaline, adeline,
opium, eet appels, eet niet, eet zooveel mogelijk. . . en het
onnoozele slachtoffer doet alles of maar de helft, en ook dat is
nog ruim voldoende om haar van streek te helpen en haar
maag door deze ongewone paardenmiddelen in opstand te
brengen voordat de zee nog een enkel woord heeft meegesproken. Na zulke procede's wordt men ook misselijk, als
men aan wal blijft. Het verstandigst is om gewoon normaal te
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leven en zoo weinig mogelijk om den naderenden vijand te
denken. Want zeeziekte is niet alleen een zaak van de maag,
maar misschien voor een even groot deel van autosuggestie.
Wie er angstig van overtuigd is, dat hij zeeziek zal worden,
wordt het ook zonder pardon. Is het eenmaal zoo ver, dan bestaat er geen. beter remedie dan in een dekstoel in de frissche
lucht op het dek, desnoods in alle weer en wind, en wanneer
men het 'even langzaam voelt terugkeeren is als krachtige hulp
tot de overwinning zelfs aan geheelonthouders een glas alcohol
zeer aan te raden, hetzij in den opwekkenden vorm van een
glas champagne of in den meer eenvoudigen van een glaasje
sherry, terwijl de „stoere zeeman" u ongetwijfeld als het meest
onfeilbare middel een glas onversneden Schiedammer dan wel
een straffen cognac zal aanprijzen.
In onze materieele wereld beschouwt de mensch zijn portemonnaie en zijn maag als twee van de gewichtigste dingen, over
welker positie hij liefst ten alien tijde gefixeerd wil zijn. Over
de rol van de portemonnaie in het leven van den Indischgast
zal ik nog gelegenheid genoeg krijgen om uit te weiden, maar
nu ik zoo juist sprak over de zieke maag moet ik als tegenwicht
terloops de beproevingen van de gezonde maag in het Luilekkerland aan boord vermelden. Die beproevingen waren, het zij
gezegd, vroeger erger en gevaarlijker dan tegenwoordig. Want
enkele jaren geleden nog placht men aan boord van de Indische
mailbooten volgens oude traditie elken dag alleen maar daverende menu's op te dienen. Reeds het ontbijt herinnerde aan beschrijvingen uit Tip Uilenspiegel, aan de lunch serveerde men
nooit minder dan twee gerechten en aan het avondmaal nooit
minder dan drie, plus voorgerechten, soep, toespijs, vruchten,
kaas en koffie. Maar in deze tijden van slanke lijnen, sierlijke
figuren en doodelijken angst voor embonpoint en dikke heupen
zijn ook de scheepvaartmaatschappijen met de wenschen en
angsten der passagiers meegegaan. En zoodoende is men op de
meeste schepen niet meer gehouden om een volledig en eindeloos menu geheel of te werken, althans uit te zitten, maar men
kan zoowel aan de lunch als aan het diner uit een keur van
schotels en gerechten naar eigen lust en welgevallen zijn menu
samenstellen.
Wie bij het begin van de reis nog met zeeziekte had te kampen, hem zal in die pijnlijke dagen de aanblik van een welvoorzienen disch slechts met weerzien vervullen. Maar dan komt
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op zekeren dag toch het schoone oogenblik, dat ge u veilig aan
tafel kunt wagen zonder na den derden lepel soep lijkbleek op
te rijzen en met ongewone haast over de verschansing te gaan
kijken. Maar wie dan niet zijn door de zeelucht geprikkelden
eetlust en zijn eventueele lekkerbek-neigingen voldoende in
bedwang kan houden, wie dan de volgende weken zijn Engelsch
ontbijt plus zijn copieuze lunch, plus het daverend menu, plus
de namiddagthee met koekjes en gebak, plus de avondsandwiches elken dag tot zich neemt, die ondervindt zoo heel geleidelijk, meestal een paar dagen voor Colombo, den invloed
van te veel en te overrijk eten en van te weinig beweging in
den vorm van een permanente kregeligheid, die hem onaangename dingen doet zeggen tegen den partner, die aan de
bridge-tafel verkeerd heet gesneden, of tegen de gade van den
assistent-resident, die heeft beweerd, dat zijn Kareltje een Wilde
j ongen is. De twisten en de intrigues en de veetes en de conflicten, de afscheidingen in clubs en clubjes, die elkaar niet meer
groeten en van elkaar leelijke dingen gaan vertellen, welke verschijnselen men tijdens een reis van of naar Indie aan boord niet
zelden pleegt te aanschouwen, moeten naar ik geloof zeker voor
een deel worden toegeschreven aan de overdadige hoeveelheid
vitaminen, eiwit- en koolwaterstoffen, waarmede vele passagiers
zich plegen vol te proppen.
Ik schreef hierboven, dat men aan dit te veel aan vitaminen
voor een deel zekere verschijnselen van kregeligheid en wankelende naastenliefde mag toeschrijven. Maar dan ook slechts voor
een deel. Want voor een ander deel spruiten die voort uit de
omstandigheid, dat een paar honderd menschen gedwongen zijn
om drie of vier weken in een klein bestek samen te 'even met
geen andere afwisseling dan elkanders doen en laten, geen andere
bezigheid dan onderlinge critiek. 1k wil hiermede volstrekt niet
zeggen, dat het scheepsleven daarom ongenoegelijk is en de reis
zelve onaangenaam verloopt, integendeel, het leven aan boord
van een groote mailboot heeft een zeer bijzondere bekoring en
de onvermijdelijke kleine intrigues en conflicten zijn, voor wie
zich daarboven weet te verheffen, meestal niet geheel onvermakelij k.
Wanneer men eenmaal aan boord is gegaan en de groote reis
begonnen, wanneer eenmaal de vaderlandsche kusten aan den
gezichtseinder zijn vervaagd, de gezichten en gestalten van hen,
die achterbleven, onherkenbaar zijn geworden, de reiziger over
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de emoties van het afscheid wat is heengeraakt en zich in zijn
drijvende wereld wat heeft ingeleefd, dan voelt hij zich langzamerhand doordrongen van een zalig gevoel van vrijheid, van
los zijn van de beslommeringen en bedrijvigheid der jachtende,
rumoerige wereld, die hij achterliet en waarvan niets en niemand
hem in de eerstvolgende weken nog zal kunnen achterhalen.
Zelfs het gemis van die voor den modernen mensch op het
vasteland onmisbare dagelijksche bronnen van informatie, de
nieuwsbladen, dat hem de eerste dagen na het vertrek nog een
onbehaaglijk gevoel van gelsoleerdheid gaf, verkeert al heel
spoedig in een nieuwe charme en de dagelijks binnenkomende
en gepubliceerde radio-berichten trekken slechts zijn zeer matige
belangstelling. Nu zijn het de wind en de zee en de wijde oneindigheid die den ontsnapten landrot iets te zeggen hebben,
dat hem voor alles nieuw en belangrijk lijkt. Wie de ontroering
en de bekoring heeft leeren kennen van het alleen zijn op den
neus van het schip of op het bovenste dek, buiten het gewoel
van de menschen, om zich tijd en plaats vergeten te verdiepen
in het spel van de golven en den goddelijken wind te voelen
gieren door de haren en te drinken in de wijd geopende longen,
wie 's nachts op het donkere dek alleen is geweest met de sterren
in hun onbegrensden koepel, wie daar in manenachten heeft
gestaan, wanneer het bleeke licht speelt op den wijden Oceaan
en men waant te drijven op een zee van louter zilver, wie de
ochtenden heeft bemind op de nog verlaten dekken, in nachtgewaad uit de warme hut ontsnapt, en de zon den einder heeft
zien verven met groene en mauve en zilveren en zachtrose en
purperen strepen, die zal zijn leven lang het terugkeerende verlangen kennen naar de heerlijkheden van de wijde zee.
Maar daar zijn den langen dag aan boord ook nog de menschen. Reeds den eersten dag van de reis hebt ge uw medereizigers naar het uiterlijk trachten te taxeeren. Sommigen waren
op het eerste gezicht sympathiek, anderen minder, sommigen
hebben reeds dadelijk uw omgang gezocht, van met anderen
aan te knoopen banden koestert ge zelf verwachtingen, eenige
types hebt ge reeds ontdekt, die u zeker zullen amuseeren, het
wezen van uw hutgenoot zijt ge nog bezig te ontraadselen. En
dan zijt ge in het verloop der dagen zelf medespeler en tegelijk
geinteresseerd toeschouwer in de verschillende phasen van het
maatschappelijk proces, dat zich op een paar honderd vierkante
meter planken boven een paar waterdichte schotten tusschen
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lucht en water gaat ontwikkelen. In deze paar weken zult ge nog
vaak uw oordeel hebben te herzien, uw clubje in de Middellandsche zee zal na Suez niet meer bestaan, van het personage, dat
u in Port Said nog niet aanstond, zult ge in Priok wellicht een
hartelijk afscheid nemen. Misschien ook zullen uw voornemens
om veel te lezen in den stapel boeken, die ge het allereerst hebt
ontpakt, en veel te mijmeren in den langen dekstoel, dien ge
hebt gehuurd, onuitgevoerd blijven. De bridge-tafel zal u in
beslag nemen meer dan ge ooit had vermoed, de spelletjes aan
boord, sjoelbak, dektennis, shuffle-board, touwtrekken, zakloopen, hoe kinderachtig en beneden uw waardigheid ze u ook
als gewichtig intellectueel te land geleken hebben, ze zullen u
nu afhouden van uw lectuur en gij, die nimmer hebt gespeculeerd, ge zult een der hartstochtelijke deelnemers worden in den
dagelijkschen sweep-stake, wanneer er voor geld wordt gewed
op het aantal mijlen, dat de boot heeft afgelegd in het afgeloopen
etmaal! Bij het traditioneele bal.-masque zult ge uwe garderobe
plunderen terwille van een poging om Julius Caesar te verbeelden en ge zult voor den eersten keer van uw leven een liedje
zingen in een geimproviseerd cabaret. En misschien, misschien
zijn er nog andere ervaringen voor u weggelegd, want het is
op reizen als deze, dat soms zielen gloeiend worden aaneengesmeed voor kort of voor lang, maar in alle geval even romantisch als in een romantischen roman.
Nu wordt ook geleidelijk voor den reiziger, naarmate de reis
vordert een stuk van den sluier opgetild, die hangt over het
fantastische Oosten, en zooals het meer gaat met verbeeldingen,
ook nu zal de werkelijkheid heel anders blijken dan in wakende
droomen was bedacht. De eerste kennismaking met die nieuwe
wereld is eigenlijk al den eersten dag der reis begonnen door het
contact met de inlandsche djongos (bedienden), die aan boord
bedienen onder het toezicht van de Europeesche hofmeesters.
Gij hebt er een voor uw privë-gebruik verbonden aan uw hut
en ge zult hem aan tafel terugvinden, wanneer hij zijn best doet
u in het bijzonder te gerieven, indien althans zijn verwachtingen
op uwe goedgeefschheid hem voldoende gefundeerd lijken. Dat
contact gaat u nog een beetje onwennig af. Gij waart tot nog toe
niet gewoon om bediend te worden door een mensch op sandalen, die u door zijn geruischlooze nadering vooralsnog doet
schrikken, die een taal spreekt, welke gij in het geheel niet verstaat en die de uwe zoo goed kent, dat hij van uw orders en
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verzoeken alleen die verstaat, Welke hem voor inwilliging vatbaar lijken. Later zult ge begrijpen, dat dit de zoo bekende OostIndische doofheid was. Tegenover hem probeert ge ook uw
eerste Maleische woorden, doch met zoo poover resultaat, dat
ge Maleisch even moeilijk gaat achten als Russisch en ernstig
begint te twijfelen of ge het wel ooit zult leeren. Dat zal later
verbazend meevallen, maar dat weet ge nu nog niet en daarom
probeert ge elken dag kennis te vergaren uit Maleische spraakkunsten en woordenboeken, waarin woorden staan die ge later
nimmer meer zult hooren.
Ik zal nu niet overgaan tot een gedetailleerde beschrijving
van de reisroute en van al het schoone en merkwaardige, dat
deze vaart van tienduizend mijlen biedt, doch het bij het bovenstaande laten. De geleidelijke onthulling van het Oosten, w anneer de reiziger achtereenvolgens in Tanger of Algiers, in PortSaid en Colombo, in Sabang en in.Singapore aan land gaat en
in een andere wereld wordt verplaatst, is reeds ontelbare malen
beschreven, doch kan alleen toch maar worden beleefd. Voor
wie in deze hoofdstukken ook practische leering zoekt zij er
slechts op gewezen, dat Dorgelês van Port-Said zegt dat het is
een zeef tusschen twee oceanen, waar alle ongerechtigheid blijft
hangen. Met deze minder vleiende uitspraak is de havenstad aan
den ingang van het kanaal van Suez uitmuntend gekarakteriseerd, doch is meteen gezegd, dat men hier het echte Oosten
nog niet moet zoeken. Inderdaad is Port-Said nets anders dan
het Oosten in den vorm van een bazaar in een poel van ongerechtigheid, „a sand-bordered hell", schreef Kipling. Hier is
alles te koop en wordt alles verkocht, voor het meerendeel
taken, die ge in uw Hollandsche huiskamer niet zoudt dulden,
doch die de onnoozele reiziger zich als Egyptische curiosa laat
aanpraten, al zijn ze ook made in Germany. Maar bij Simon
Artz en Nestor Gianaclis koopt men verrukkelijke cigaretten.
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HOOFDSTUK II
Uitrustingskosten en hoe men er het meeste plezier van heeft. – Wat wordt er in India gedragen. –
De robes van mevrouw, het dinnerjacket van mijnheer, het apenbroekje van de kleintjes, Adam redivivus en Eva... 1

VER de zoogenaamde Indische uitrusting heerscht bij
aanstaande Indie-gangers nog wel zooveel misverstand,
dat het niet overbodig lijkt daaromtrent het een an ander
recht te zetten. Dat misverstand is niet in het minst in het leven
geroepen of bevorderd door dat de regeering hare ambtenaren
sinds jaar en dag met breed gebaar een zeker bedrag voor die
uitrusting ter hand placht te stellen. Er zijn tijden geweest, dat
men met die uitrustingskosten verbazend royaal was. Bedragen
van meerdere duizenden guldens aan ongehuwden waren schering en inslag. De belanghebbenden lieten zich dat gaarne aanleunen maar voor de schatkist was het een minder voordeelige
opvatting. Het is intusschen waar, dat die royale tegemoetkomingen vroeger lokaas zijn geweest om de geringe animo,
die een tijd lang voor Indischen gouvernementsdienst bestond,
wat aan te wakkeren. Maar sindsdien is door verschillende
oorzaken die animo er weer op vooruitgegaan en heeft ook de
bezuiniging een woordje meegesproken. De uitrustingskosten
zijn alweer aanmerkelijk besnoeid, al zijn ze dan ook, indien
alleen bedoeld voor het aanschaffen van kleeding, nog ruim
voldoende. Maar zeker is door dit alles de opvatting ontstaan,
dat, waar zulk een betrekkelijk groot bedrag voor uitrusting
wordt gegeven, het zonder twijfel raadzaam of noodzakelijk is
om niet anders dan met een aantal met speciale kleeding volgepakte koffers de reis te aanvaarden. Dat nu is ten eenenmale
onjuist en de volgende opmerkingen mogen een vingerwijzing
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zijn voor hen, die hun uitrustingskosten geheel zouden willen
spendeeren aan hun garderobe, instede van een flink deel opzij
te leggen voor hun installatie in Indie zelf dan wel als het bekende
maar nog steeds nuttige appeltje voor den dorst. Zij zullen
daarvan oneindig meer genoegen beleven.
Er is in Indie en in de Indische samenleving heel wat - uiterlijk en innerlijk - veranderd, ook op het gebied der kleeding.
De tijd van de witte stijfgestreken „toetoep"-jas, van het witte
colbert-pakje is voorbij : wit linnen en wit drill wordt eigenlijk
alleen nog maar voor uniformkleeding gebruikt. En deze kan
men beter en ook billijker in Indie laten maken. Ook het mannelijke deel der indische samenleving stelt tegenwoordig prijs op
modieuze kleeding en op stoffen (Palmbeach, Sun-tone, Tussor,
Riverside), welke prettiger „zitten" dan de stijfgeplakte stijfselpakken, die men tot voor een jaar of tien geleden nog algemeen
placht te dragen. Ais regel draagt men op kantoor een pantalon
van een deter lichte en soepele stoffen dan wel van donkergekleurd flanel of gabardine plus een gekleurd overhemd, waarbij velen in Ina de voorkeur geven aan het model met vasten
halsboord. Het modieuze jasje (in model en snit volgt Indie
getrouwelijk de modeplaat) wordt in de kantooruren netjes aan
den kapstok of in de kast geborgen. Deze kantoorkleeding,
zoomede de uitgaanskleeding, kan men op de grootere Indische
plaatsen bij zeer goede Europeesche modezaken laten aanmeten;
meerdere van deze zaken hebben eveneens zeer behoorlijke confectie-kleeding beschikbaar. In de kleinere plaatsen kan men als
regel wel bij Chineesche kleermakers terecht, maar . . . dan loopt
men met een chineesch pak in zijn vacanties of bij familiebezoek
in Batavia, Soerabaja, Bandoeng of in de mondaine bergoorden
de kans voor „provinciaal" te worden versleten. De nieuwkomer doet dan ook m.i. het verstandigste door (indien hij
officier of uniform-dragend ambtenaar is) in Holland hoogstens
een vier- of zestal uniformpakken benevens achttien stel dun
zomer-ondergoed te koopen, mits zonder de nauwsluitende hollandsche mouwtjes en broekspijpjes. Fantasie-sokken, zooals
men deze 's zomers in Europa draagt, draagt men ook in Indie:
de witte sok en de witte, dagelijks , gestucadoorde schoen behooren tot het Indische verleden.
En de burger kan om aan boord te dragen flanellen pantalons,
shorts, tennis- en poloshirts benevens een tweetal Palmbeachcostuums meenemen - dat alles komt ook in Indie uitstekend te
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pas. Boorden, dassen, schoenen, gekleurde overhemden, pyjama's, regenjas, hoeden . . . dat alles kan men rustig meenemen:
wat onverhoopt in Indie niet of minder bruikbaar blijkt, kan
men aldaar uitstekend en bovendien niet duurder dan in Nederland door wel bruikbare artikelen vervangen. Een tropenhelm
kan men altijd nog in Indie aanschaffen - men doe daar eerst
eens ervaring op met het ook onder de palmen zeer bruikbare
gewone lichte Europeesche vilthoedje, en men voorkome liever
het lastige en wellicht geheel overbodige transport van helmhoeden, zoowel voor mevrouw als voor mijnheer.
Wat avondkleeding betreft: in de grootere plaatsen zal men,
vooral ook als ambtenaar, avondkleeding (smoking, dinnerjacket en nu en dan een rok) bezwaarlijk kunnen missen, terwiji
zij, die in het bezit zijn van een jacquet verstandig doen dit mee
te nemen: ook in Indie huwt en begraaft men in zulk kleedingstuk. Laat in Holland uw smoking en uw rok maken, als gij
if nog niet in het bezit van die kleedingstukken verheugt. En
bestel dan onder uw smoking een hoogsluitende pantalon zonder achterzakken, zoodat deze ook onder een dinnerjacket kan
worden gedragen. Het dinnerjacket daarentegen late men bij
een goede zaak in Indie vervaardigen. Ook nog een andere,
goede raad uit eigen langjarige ervaring. Zorg voor uw vertrek
naar het warme land te beschikken over een goed Europeesch
pak van de nieuwste snit, benevens een winterjas dan wel reisjas - berg die dingen aan boord en later in uw Indisch huis
zorgvuldig op (kamferkisten 1) en haal ze weer te voorschijn,
zoodra ge andermaal met verlof naar Europa vertrekt: gij „haalt"
er als regel netjes en niet al te „indisch" Europa en uw Hollandschen kleermaker weer mee. Trouwens, ge zult ook verstandig
doen door nog een of twee in goeden staat verkeerende Europeesche costuums mee te nemen, evenals ook wat dikker ondergoed en uw warmere sport- en reiskleeding. Want dank zij de
auto en de uitmuntende spoorverbindingen is het aan de „warme" kust meer en meer regel geworden om de week-ends ergens
„boven" door te brengen, hetzij in een ingehuurde „pondok"
(een klein optrekje), in bungalows of buitenhuizen dan wel in
de berghotels. Men vergete niet: de „koude neus" is tegenwoordig veel dichter bij en bovendien ook veel gemakkelijker en
goedkooper te bereiken dan in vroeger tijd. Na een of anderhalf
uur auto-rijden is de Bataviaan reeds in de bergen boven Buitenzorg, de Soerabajaan op de hellingen van den Ardjoeno en de
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Semaranger boven Salatiga en op de bergweiden van den Merbaboe, terwijl de Bandoenger reeds van huis uit met een kouden
neus leeft. En van die bergkou stelle men zich vooral niet te
weinig voor: het kan „boven" in Indio, vooral in den „drogen"
tijd, tamelijk koud zijn, zoodat Europeesche kleeding daar in
den avond zeer welkom is. Tenslotte nog dezen raad: neem uw
stijve boorden, uw stijfgestreken smoking- en rokhemden en al
dergelijke feestkleedij rustig mee — aan boord hebt ge er wil
van. Doch koop in Indio wat ge daar ontdekt noodig te hebben
aan aanvulling of als „wijzigingsblad". Zoo zult ge aan de warme
kust op feestelijke avonden misschien wel een „rubber"-boord
behoeven — linnen boorden houden het daar als regel een kwartier en bij min of meer corpulente en van huis uit vochtige
lieden zelfs nog niet eens tijdens het kleedproces uit!
De Indie-ganger late zich vooral niet van de wijs brengen
door de advertenties van firma's, die krachtens vijf en twintig
of vijftigjarige tropenervaring voor veel geld volledige Indische
uitrustingen hopen te leveren. Veel overtolligs, veel onbruikbaars en ergo veel teleurstelling zal hem bespaard blijven.
Er is ook een tijd geweest, dat men in Indio geen behoorlijke
Europeesche kleeren kon aangemeten krijgen, zoodat de repatrieerende Indischman, die zich voor zijn aankomst in Europa
een piekfijn pak op Java of Sumatra liet aanmeten, er gewoonlijk
even zot uitzag als de „baar", die in zijn witte pak van Hollandsche makelij Insulinde betrad. Die tijd is ook voorbij. Men kan
in dit opzicht tegenwoordig in Indio in de grootere steden ook
goed worden bediend.
Voor de adspirant-Indischgasten van het vrouwelijk geslacht
is de zaak nog eenvoudiger. Ik wil mij natuurlijk niet wagen
aan de geheimen van het vrouwelijk toilet, voor zoover dat
heden ten dage nog geheimen heeft, maar ik wil er toch dit van
zeggen, dat de doorzichtige, ritselende dingetjes, die de moderne
vrouw aan deze koude Noorderstranden zomer en winter draagt,
ook in Indio koel genoeg zullen zijn. Onze dames-zomerjurken
zijn ook voor de tropen uitnemend geschikt. De eenvoudigste
en de waschbaarste zijn nog de beste. De adspirant-Indischgaste
schaffe er een dozijn van aan, benevens een paar eenvoudige
gekleede pyjama's, linnen pantalons met shirt of linnen waschjurken, en ook zij mag de tropen met een gerust hart tegemoet
stevenen. Een practische raad zij nog gegeven aan haar, die
avondjurken en fraaie apres-midi robes wenschen mee te nemen.
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Europeesche zijde valt in Indie na korten tijd geheel uit elkaar,
men neme daarvoor dus zoogenaamde Japansche zijde, die beter
bestand is tegen het klimaat. En dan geldt voor het schoone
geslacht ook aiweer hetzelfde als voor het minder schoone:
denk er aan, dat het „boven" in Indie soms flink koud kan zijn,
dat men — en die „men" stelt zich zeer nadrukkelijk op het
schoone in ! — in de berghotels zich gaarne Europeesch kleedt,
dat Europeesche avondmantels en Europeesch „bont" daar
geenszins uit den toon vallen, dat een Europeesch mantel- of
rijcostuum, Europeesche sportkleeding, „wolletjes", jumpers
e.d. daar tot hun recht komen.
En nu ik, naar ik hoop, den aanstaanden Indisch-gast en
gemalin netjes en niet al te kostbaar naar het land der palmen
heb geloodst, valt er nog wel wat te vertellen over wat zii, eenmaal daar aangekomen, nog vender plegen te dragen. Om met
mevrouw te beginnen, zij draagt er des avonds in de uitgaande
wereld evengoed de nieuwste mode-creaties als bier. Daarvoor
zorgen de Indische mode-magazijnen, die verwonderlijk goed
op de hoogte zijn. Aileen dient de gemaal van mevrouw er niet
tegen op te zien om of en toe flink in den zak te tasten, want
goede Indische damesmodewinkels zijn allesbehalve goedkoop
en. . . de lichte chiffons en niemandalletjes verwelken in de
tropische hitte, vooral na een paar dansavondjes, verbazend snel.
Daarom zal de beer gemaal het zeer op prijs stellen, als zijn gade
hare zijden en crepe stollen koopt in de Bombay-winkels, waarover ik het later nog zal hebben, en zelve of met behulp van
hare naaister daarvan verrukkelijke wonderen toovert. En daarbij komt dan het voordeel, dat de in deze Bombay-winkels gekochte Chineesche of Indische zijde in de tropen veel duurzamer
blijkt dan die der Europeesche creaties. Een verstandig Europeesch meisje zal daarom, alvorens naar Indie te gaan, leeren om
zelf haar jurken te knippen en te maken. Zij zelf in de eerste
plaats zal daarvan plezier beleven, want haar garderobe zal daardoor zeer veel uitgebreider kunnen zijn dan anders de portemonnaie waarschijnlijk zou veroorloven.
In vroeger jaren, het is waarlijk nog niet zoo lang geleden,
droeg de Hollandsche huisvrouw in Indie in den ochtend de
nationale Indische dracht, sarong en kabaai, met bloote beenen!

Deze exotische kleedingstukken behoorden zelfs reeds bij het
vertrek uit Holland tot de uitrusting. Ik zal niet ontkennen, dat
de kleurige sarong en het smettelooze witte baadje met de gou4

den spelden slanke Hollandsche vrouwtjes, wel flatteeren, maar
de nieuwe tijd heeft over sarong en kabaai gericht en zij zijn
verdwenen. Alleen oudere Indische dames, meestal zij, die in
Indie geboren en getogen zijn, bleven de dracht trouw.
Last not least, naar vrouwelijke deskundigen mij verzekeren,
is damesondergoed in de Indische steden even goedkoop en
even goed te krijgen als in Europa.
Wat de heer des huizes alzoo draagt, gaf ik hierboven reeds
aan. Ik mag er echter nog wel dit aan toevoegen: het vest is
vrijwel uitsluitend een Bataviasche, een min of meer ambtelijke
en bovendien strikt deftige dracht, vooral indien er dan nog
een „stijve" boord-met-puntjes bij wordt gebruikt. Men drage
aan de „kust" (buiten Batavia is vrijwel alles „kust" of „provincie") liever geen vest. Vesten hooren bij Batavia en natuurlijk
ook bij Buitenzorg.
Maar desondanks hebben ook de heeren der schepping concessies moeten doen aan het society-leven.
Een Europeesche smoking, liefst echter van niet al te dikke
stof, is een onmisbaar kleedingstuk geworden voor hem, die
zich op het mondaine Indische pad waagt. Er zijn in de Indische
societeiten en hotels zulke heusche gala-avonden, dat men er
heeren in fantasiepakjes niet op den dansvloer duldt en de ongelukkigen, die mee willen tellen in de beweging, zijn gedoemd
tot onbeschrijflijke transpiratie in duffe zwarte jassen en broeken.
De immer practische Brit heeft ook hierin een tusschenweg ontlekt en het zoogenaamde dinner-jacket uitgevonden. Dat is een
;oort van nauwsluitend buis van wit linnen van het model zoolis Eton-jongetjes dragen. Men kan het ook vergelijken met
let buis onzer adelborsten. Dit kleedingstuk wend geimporteerd
lit de Straits. Men draagt er een wit en als regel aan het jasje
rastgenaaid vest onder, maar daarbij de zwarte smoking-broek.
Dikkere heeren flatteert deze dracht niet bijster, maar men is
liet ijdel als men dik is in de tropen. Het dinnerjacket komt
Jan ook hoe langer hoe meer in zwang.
Wat dragen de Europeesche kindertjes in Indie? Schrik niet,
;eachte lezeres, niet veel! De kleintjes dragen overdag een
`ielana monjet, een apenbroekje. Dat is een soort hansop, broek
;n lijfje aan een stuk. Daaronder meestal niets. En over kousen
toppen behoeft de Indische huismoeder zich ook al niet te
)ekommeren. Haar spruiten dragen geen kousen. En de meesten
iragen ook geen schoenen, doch loopen door het huis en over
'5

het erf op hun bloote pootjes. Intusschen heeft in latere jaren de
medische wetenschap tegen dit laatste bezwaren gemaakt. De
mijnwormziekte heerscht in Indie permanent; ontelbare inlanders zijn er mee behept. De ziektekiemen dringen door de
voetzolen in het lichaam, en daarom zal een verstandige moeder
haar kinderen schoentjes of sandalen doen dragen, hoe buitengewoon de Indische jeugd daaraan ook het land heeft.
De kleedij voor den nacht? Och, zij is nog heel wat luchtiger
dan die van overdag. Een nietsje is voldoende, een pyjamabroek,
een netie, een chiffonnetje, een sarong, of. . . het klassieke kleed,
waarin Adam en Eva in het Paradijs zich reeds zoo behaaglijk
voelden.
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HOOFDSTUK III
De aankomst. – De Indische stad. – Onze taaie
voorvaderen. – China-town. – Negotie, opium,
ontucht, dobbelspel en haaievinnen.

ANNEER men de tropen niet kent, dan maakt men
zich van Oostersche steden in het algemeen en dus
ook van Indische steden een geheel verkeerde voorstelling. Het overkomt je als „baar" (zoo noemt men in Indie
den kersversch aangekomen Europeaan, die nog nimmer in de
tropen was), dat je bij aankomst van je mailboot to Tandjong
Priok door een familielid of een vriend of een relatie wordt
afgehaald en in zijn auto in snelle vaart wordt meegenomen
naar zijn woonhuis op Weltevreden, waar je de eerste dagen
of weken zult logeeren, het overkomt je dan, dat je na een rit
van een half uur belangstellend aan je gastheer vraagt, wanneer
je nu eindelijk in Batavia zult arriveeren en dan ten antwoord
krijgt, dat je er al tien minuten in rondtoert. En inderdaad zal
het nog eenigen tijd duren, voordat de „baar" het begrip stad
heeft losgemaakt van de ingewortelde voorstelling der Europeesche huizenzeeen, met hun lange en korte, breede en nauwe,
rechte en bochtige straten, straatjes en stegen, waarin de gevels
zich aaneenrijen tot grauwe massale blokken. Een Indische stad
is veeleer een reusachtig maar - behalve in de nieuwste en onder
toezicht op de schoonheid ontworpen gedeelten – slordig gebouwd villapark, waarvan men de huizen zich niet moet voorstellen als Hollandsche villa's en villaatjes van den zoo geliefden rooden baksteen, doch als wit of geel gekalkte bungalows
zonder verdieping, alle los van elkaar gelegen op hun eigen erf.
Toch treft men in de nieuwere en nieuwste wijken meer „hollandsche" – en dichter op elkaar gedrongen woningen aan, die
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in bouw en indeeling levendig herinneren aan de flat-etages in
Nederland. De hoogergenoemde bungalows varieeren naar gelang
van den welstand der bewoners, evenals dat met Europeesche
huizen het geval is. Men vindt er onder van paleisachtige ruimte
en comfort, met wijde en hooge zalen, galerijen en terrassen, de
vloeren geheel van marmer, temidden van geweldige ervan met
uitgestrekte gazons, sierpalmen, hoog geboomte, men vindt et
ook, die niet meer zijn dan bedompte, kleine hokjes, met pietepeuterige voorgalerijtjes, met erfjes zoo groot als een schort.
En heel dikwijls staat de rijke reus vlak naast den armen dwerg,
en heel dikwijls ook worden de rijen der bungalows onderbroken door ellendige inlandsche of Chineesche krotten, die
daar als neergesmeten tusschen staan, terwijl somtijds middenin,
doch meestal als een gordel om de stad de inlandsche kampongs
liggen, die de groote Indische steden hun bevolkingsaantal van
honderdduizenden geven. Want in Batavia bijvoorbeeld wonen
niet meer dan ruim 4o.oco Europeanen, in Soerabaja niet veel
meer dan 20.000, terwijl Bandoeng het tot circa zo.000 en
Semarang tot 12.5 oo heeft gebracht. En dan moet men nog
bedenken, dat er onder die Europeanen velen zijn, die naar
Europeesche begrippen nauwelijks op die benaming aanspraak
zouden kunnen maken. (,“ (.) 4 .t:' i''' '' '' (' ' )
De oudere Indische steden bestaan uit bovenstad en benedenstad. Weltevreden met Meester Cornelis bijv. is de bovenstad
van Batavia. Het is de Europeesche woonstad, terwijl de henedenstad, bet eigenlijke Batavia, wordt gevormd door de
handelswijken, waar de kantoren der handelsfirma's zijn gevestigd. Daar vindt men ook de pakhuizen, de groote banken,
telefoon- en postkantoren, het paleis van Justitie, het stadhuis.
Daar ook vindt men de straten en grachten waar onze Hollandsche voorouders hun huizen bouwden naar vaderlandschen
trant, aaneengerijd tot straten, met hooge stoepen, de ramen
voorzien van vensterruiten, waardoor licht en lucht niet konden
binnendringen in de donkere, kleine kamers. Daar leefden zij
in hun dikke fluweelen wambuizen in een temperatuur van vijfen-tachtig graden in de schaduw, daar zwoegden en werkten zij
in hun ongeventileerde vertrekken in tijden, toen er geen
hygiene bestond en nog geen ijsfabrieken, en zij zich moesten
laven aan het ongezuiverde put- en grachtwater, dat altijd warm
was en maar zelden lauw. Het verbaasde nageslacht vraagt zich
of hoe stoer en taai die Compagnies-knapen wel geweest moeten
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zijn, die onder zulke omstandigheden in de tropen konden
vechten, handel drijven en een imperium stichten.
Maar het voornaamste deel der benedenstad wordt gevormd
door de zoogenaamde Chineesche kamp. Dat is de woonstad
der Chineezen, China-town. Daar hokken en leven tienduizenden zonen en dochteren van het Hemelsche rijk, die als regel
alien goede onderdanen van Koningin Wilhelmina zijn, in
hoogst onzindelijke en onfrissche behuizingen, maar ook in
royale woningen met rijk-versierde deuren en vensters, die
vaak even onfrisch en onzindelijk zijn. De Chinees is taai, intelligent, arbeidzaam, en van buitengewonen handelsgeest. Van
hygiene echter heeft hij haast even weinig begrip als de inlander.
De straten in de Chineesche kamp zijn nauw en bochtig, gevuld
met onwelriekende geuren en met een bonte menigte van
groezelige kinderen en druk pratende en gesticuleerende volwassenen. De winkels zijn aan den voorkant alle open en verliezen zich naar achteren in donkere onoverzienbare stapelplaatsen, waar oliepitten walmen. De nauwe sloppen zijn
permanent verstopt door voertuigen van de meest uiteenloopende soorten. Daar wordt handel gedreven en gesjacherd in alles
wat het Oosten oplevert. Daar is het loven en bieden tusschen
blanken en gelen, tusschen bruinen en zwarten. Daar rent de
Europeesche makelaar been en weer tusschen peper- en koffie-,
copra- en tapiocahandelaren, terwiji het zweet hem langs de
slapen gutst, daar wandelt de Arabische speculant of woekeraar
rond in zijn langen witten mantel, daar waakt de dikke Chinees,
lurkend aan zijn koperen pijp, over het rappe gedoe zijner
knechten, daar draaft de bruine, half naakte koelie, met zijn
lasten aan de zwiepende rottanstaken.
Als eenmaal de roodgloeiende zon het Westen in brand heeft
gezet en in laaienden gloed achter de kim is verdwenen, dan
is het ook weldra nacht in de tropen. Dan daalt tegelijk met
de nachtschaduwen de rust in de Chineesche stad. De toko's
( winkels) worden gesloten met lange houten blinders, de gele
man trekt zich terug in den schoot zijner familie, instituut, dat
hem boven alles lief is naast het hazardspel, de negotie en zijn
pijp. Maar toch is niet alles even vreedzaam en rustig achter de
luiken in de bochtige sloppen en stegen. Er is ook nog een
China-town bij nacht. Menig Chineesch hotel verbergt achter
zijn vreedzame facade ontucht, opium en dobbelspel. Menige
deur van onaanzienlijk krot geeft toegang tot nooit vermoede
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uitgestrektheden en doolhoven, die men wijs doet niet tc
betreden. En temidden dezer wakende en slapende wijken verheft zich hier en daar een Chineesche restaurant van vele verdiepingen, badend in licht, gevuld met het gezoem der electrische waaiers en het gekrijsch der dansmeiden, die de maaltijder
opvroolijken van gastronomische Chineezen en niet zelden ook
van Europeanen, die zich vergasten aan onnoembare gerechter
van haaienvinnen en tienjarige eieren.
Ook de Indische steden zijn in de laatste tientallen jaren vat
uiterlijk veranderd. En zij veranderen nog dagelijks. De grootc
en ook verschillende kleinere steden vormen thans gemeenten,
min of meer naar Nederlandsch voorbeeld en ook wel min of
meer behept met het gemeentelijke wee — bureaucratic, gemeente-ambtenaren, gemeente-diensten, gemeente-belastingen. Maai
daarnaast wordt van gemeentewege op het gebied van woningtoezicht en woningbouw, stadsaanleg e.d. ook het goede toy
stand gebracht, hetgeen vooral in de nieuwste villa-wijken it
de grootere steden opvalt. En dan: ook Indic gaat lijden aar
de Hollandsche ziekte, dat de zeer groote, ouderwetsche er
dure huizen Of niet meer bewoond kunnen worden, nu static
en stand en decorum in de verdrukking raakten, of dat zij geer
huurders meer trekken, omdat de Indische mensch zich meet
voelt aangetrokken tot het zeer modern gebouwde, zij het ook
minder ruime huffs met kleiner erf en met minder bijgebouwen,
maar daarentegen weer met meer moderne gemakken. Zoo za,
men langs het beroemde Koningsplein vrijwel geen eigenlijkc
woonhuizen meer aantreffen, behalve dan die van enkele autoriteiten en gezaghebbenden en van enkele toonaangevende doktoren de rest verwerd tot hotel, pension, showroom of zakengebouwi
Dan is er ook onder de Europeesch opgevoede, meer „westersch" georienteerde Chineezen en inheemsche hoogere ambtenaren, doktoren, ingenieurs e.d. een „trek" ontstaan naar do
Europeesche wijken — voor hen bevat „de Chineesche kamp'
of de inheemsche kampong en omgeving geen aantrekkingskracht meer. En hoewel het oude deel der Indische steden nog
vrijwel hetzelfde karakter heeft behouden van twintig jaren geleden. toch zal men in de nieuwere en nieuwste gedeelten een heel
ander, vroolijker, keuriger en verzorgder stadsbeeld aantreffen,
dat, zij het dan ook onder tropische kleur en belichting, veel meer
herinnert aan het moderne Europeesche beeld der villadorpen.
In dit opzicht is Indio zeer sterk en zeer snel vooruitgegaan.
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HOOFDSTUK IV
Langs de Molenvliet. – Over inlandsche voertuigen. – Daendels, de menschenkenner. – Waartoe
de rivier alzoo dient. – Salon de Coiffure.
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E oudere en grootere Indische steden, zooals Batavia,

Semarang, Soerabaja, bestaan uit een beneden- en een
bovenstad. In de zoogenaamde benedenstad vindt men
:hina-town en de handelswijken der Europeanen, de bovenstad
is de Europeesche woonwijk. In Soerabaja gaan beneden- en
bovenstad in elkaar over door middel van een eindelooze
winkelstraat, die naarmate zij de Europeesche wijken nadert ook
Europeescher aspect krijgt. In Batavia wordt de verbinding met
1e bovenstad, Weltevreden, gevormd door een ongeveer zes
kilometers langen verkeersweg langs de Molenvliet, een gekanaliseerden, ingemuurden smallen stroom met bruingeel
water zooals in alle Indische rivieren. Eigenlijk zijn er twee
v-erkeerswegen, aan weerszijden van deze rivier, over de geheele
[engte volgebouwd met huizen en krotten, voor het meerendeel
werkplaatsen, hotels, winkels, toebehoorend aan Chineezen.
Langs den linkerweg (in heel Indie wordt links gehouden)
;lijdt des ochtends tusschen acht en negen een onafgebroken
;troom van auto's naar de benedenstad. Zij brengen de EuroDeesche werkers naar hun kantoren. Langs dezen zelfden weg
ionderde nog niet zoo lang geleden in onbekookte vaart een
voorwereldlijke en met zorgvuldig afgemeten stoom volgeblazen
;toomtram, die de meer bescheiden werkers en niet-auto-bezitters naar dezelfde bestemming bracht; tegenwoordig rijdt in de
Dlaats van dit hopelooze en hinderlijke monster een electrische
tram. Op den rechterweg ziet men des middags tusschen vier
:n halfzes hetzelfde schouwspel. Dan brengen de auto's de door
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hun in gloeiende hitte verrichte dagtaak afgetobde Westerlinger
weer in snelle vaart huistoe.
En tusschen dien stroom van voortjakkerende auto's wrings
en wurmt onder oorverdoovend belgerinkel een zij het dunnere
stroom van inlandsche voertuigen op vier en twee wielen,
deelemans, sado's, ebro's, kosscngs, en hoe zij verder heeten. Het
is de moeite waard om even bij die inlandsche voertuigen stil
te staan, omdat ze zoo hemelsbreed verschillen met wat wij als
rijtuig kennen. Een sado ontleent zijn naam aan de inlandsche
verbastering van dos a dos. Hij bestaat inderdaad uit een van
leeren kussens voorzien bankje, waarop de koetsier en de
passagier rug aan rug zitten. Boven het bankje is een afdak met
opgerolde leeren gordijntjes, die bij regen aan alle zijden kunnen
worden neergelaten. Dit toestel rust op twee wielen en wordt
getrokken door een klein kittig paardje, minder dan de helft
zoo groot als een normaal paard. Botsingen en accidenten geschieden met dit voertuig bij de vleet. Want het paardje is maar
half of in het geheel niet afgericht, de koetsier heeft van rijden
geen benul en zit soms in het drukste verkeer, met of zonder
passagier, al rijdend gerust te slapen. Het fatalisme van den
Oosterling schijnt in Indie bijzonderlijk in chauffeurs en koetsiers gevaren. Het kan hun weinig schelen, wat er met hen zelf
gebeurt en hun passagiers beschouwen zij geheel als quantite
negligeable. Daarom is vooral voor een Europeaan, op wiens
afmetingen het vehikel bovendien in het geheel niet berekend
is, een rit in een sado altijd min of meer riskant.
Een deeleman is, wat wij zouden noemen, een tonneau. Maar
dan een van miniatuur-afmetingen. Voor Europeanen iets veiliger dan een sado, maar het scheelt niet veel. Een ehro en een
kossong tenslotte zijn voertuigen op vier wielen, getrokken door
twee dwergpaarden. De ebro is bovendien een der weinige
voertuigen ter wereld, die minder snel zijn dan een voetganger.
Al deze voertuigen kunnen een ongelimiteerd aantal inlanders
bevatten, doch hoogstens twee Europeanen van normaal formaat. Couteus zijn deze vervoermiddelen, en terecht, niet.
Echter hebben al deze vehikeltjes in de laatste tien jaren de
mededinging van den motor in hevige mate ondergaan – taxis
in alle grootten en allen vorm zijn tegenwoordig voor den
Europeaan en ook voor de meer gegoede Oosterlingen bet vervoermiddel; deze categorie maakt vrijwel geen gebruik meer
van de „paardentractie". En zoodoende is dan ook het aantal
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van deze rijtuigjes beduidend afgenomen, al bleef hun gehalte
en het gehalte van hun hobbelpaard en hun fatalistischen koetsier geheel hetzelfde — dergelijke dingen veranderen in het
Oosten nooit. Instede van den dogkarkoetsier beheerscht de
taxi-chauffeur het meer bewegelijke stadsbeeld. Die taxi-chauffeurs hebben een afzonderlijke inheemsche menschensoort geschapen — brutaal, onhebbelijk, vuiler dan vuil, onsmakelijk,
gevaarlijk door hun „snijdend" rijden. En dat is niet geheel en
uitsluitend hun gevloekte schuld, daaraan heeft de Europeesche
passagier het zijne bijgedragen door onderbetaling, door het
niet opvolgen der tarieven, door eigen onbehoorlijk gedrag.
Een onpleizierig soort inheemsche menschen, die taxi-chauffeurs,' voor wie zelfs mas oppas (inlandsche politie-agent) een
zeker respect heeft en die voor winkelende en alleen-rijdende
dames dikwijls naast een ergernis ook een schrik kunnen zijn.
Gelukkig neemt het gemeentelijke toezicht op de taxis en hun
bestuurders geleidelijk strengere vormen aan.
Maar intusschen heeft de auto, waarin u en ik de Indische
stad bezichtigen, ons inderdaad in de bovenstad gebracht. De
inlandsche chauffeur, die wel roekeloos is, als men hem niet
intoomt, doch die overigens uitstekend rijdt, brengt ons in de
winkelstraten. Van tot straten aaneengerijde winkels is ook hier
geen sprake. Met rooilijnen hield men zich vroeger hier niet op
en modern Indiè benevens de Indische stadsgemeente zit met
de akelige en maar niet in een vloek en een zucht op te heffen
gevolgen. Het eene huis staat twee of vijf, soms ook wel tien
meter achter het andere. Soms staan er wel een paar netjes op
een rij maar dan is er weer een hiaat, waar tusschen een Europeesche winkel, een Oostersche bazar of een inlandsche warong
of een braakliggend erf ligt. In sommige deter straten, die niet
Al te onregelmatig gebouwd zijn, zooals de Rijswijk-straat en
Pasar Baroe te Weltevreden of Toendjoengan te Soerabaja,
vindt men waarlijk trottoirs, doch die zal men dan ook verder
in geheel Indie, behalve te Bandoeng en in zeer modern gebouwde villawijken, vrijwel vergeefs zoeken.
De afstanden in een Indische stad zijn naar Europeesche begrippen enorm. Dat komt, omdat elk huis ligt op zijn eigen
erf, en de oude erven zijn soms zoo groot als een plein in een
Europeesche stad. Daaruit volgt, dat de pleinen in een Indische
stad ook al weer buiten de gewone verhouding zijn. Het
Koningsplein te Weltevreden is bijvoorbeeld een ontzaglijk
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groot vierkant, waarvan elke zijde ongeveer tien minuten gaans
is. Op dit plein staan of liggen het hoofdcommissariaat van
politie, een telefoonkantoor, een station, een groot complex
tennisbanen en sportvelden, een race-baan met tribunes, twee
bioscopen en een Lunapark. En toch is de oppervlakte zoo geweldig, dat, ondanks al deze gebouwen, de indruk van een wijde
open vlakte midden in de stad niet verloren gaat.
Daendels, de groote landvoogd, was een menschenkenner.
Hij was van oordeel, dat de benedenstad van Batavia, waar
toenmaals ook nog de woonwijk der Europeanen lag, te ongezond was en niet voldeed aan de eischen, die aan een aantrekkelijke woonplaats voor Europeanen op den duur konden worden
gesteld. Maar al zijn vermaningen op dit punt hadden geen
uitwerking, totdat hij ongeveer een uur gaans van die benedenstad, daar waar nog grootendeels moeras en rimboe was, de
beroemde societeit „De Harmonie" liet bouwen. Toen was de
zaak gezond. Rondom deze Harmonie is Weltevreden gegroeid 1
Hoe vreemd het ook moge klinken, in een Indische stad, en
vooral in de nieuwere wijken, vindt men slechts zeer weinig
schaduw. De tropen met hun overweldigenden planten- en
boomengroei kennen weinig schaduwboomen. Derhalve, ofschoon een der voornaamste toetsen in het stadsaspect het groen
is, ofschoon elke straat, elke laan met boomen beplant is, brandt
onbarmhartig de zon tijdens hare dagheerschappij op uw arm
hoofd. Tevergeefs zoekt ge naar de lommerrijke laantjes, de
beschaduwde plekjes, die in Europa bij zonnebrand verkoeling
geven. Ze zijn er niet.
De pas gearriveerde nieuweling, ook zelfs als hij door de
Europeesche woonstad kuiert, zal elk oogenblik zich over
nieuwe verschijnselen verwonderen. Zoo zal hij op zijn rit langs
de Molenvliet te Batavia en later door de voornaamste winkelbuurt te Weltevreden, waar dezelfde gele rivier binnen hare
gemetselde muren stroomt, zijn oogen hebben uitgekeken naar
het ongewone schouwspel van badende en wasschende inlandsche vrouwen, die in het ondiepe water plassen en de talrijke
naar het water afdalende steenen trappen hebben ingericht tot
cabinet de toilette, dat voor den gaanden en komenden man
geen geheimen heeft. Maar, hoe vreemd ook in het begin, het
is een alleraardigst schouwspel, al die ploeterende, zich afboenende bruine vrouwtjes en kinderen, die tegelijk met hun eigen
persoon ook hun wasch verzorgen. En het is alles zoo in
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harmonie met de omgeving, dat al dat naakt in het geheel geen
aanstoot geeft en ook niemand aanstoot er aan neemt. Bovendien verstaan de inlandsche schoonen de kunst om zelfs in het
bad zoo met hun sarong te werken, dat geen nieuwsgierig of
onbescheiden oog meer ziet dan oirbaar is. En de handigheid,
waarmede zip in het publiek van sarong verwisselen, zonder dat
zulk onbescheiden oog eenige kans krijgt, is merkwaardig.
In de rivier oefent ook de inlandsche waschbaas, die voor
het Europeesche gezin de wasch doet, zijn bedrijf uit. Hij reinigt het linnen niet op de bij ons gebruikelijke manier, doch
hij zeept het in en slaat het zoolang op de steenen of op een
schraag van planken, tot dat het schoon is. Smetteloos wit
levert hij het af, maar men doet als huisvrouw goed om geen
al te duur damast er op na te houden, want de slijtage door deze
methode is bijzonder groot.
De rivier speelt in het leven van den inlander een groote
rol. Zij is zijn badkamer, zijn waschplaats, zijn vischterrein en
ook zijn lavatory, om het nu maar eens deftig uit te drukken.
En daarin onder andere komt zijn algeheel gebrek aan zin voor
hygiene duidelijk aan het licht. Want men ziet dozijnen malen
ook op klaarlichten dag een bruine broeder ongegeneerd het
bruine water tot lavatory doeleinden in den uitgebreidsten zin
des woords gebruiken, terwijl vier meter stroomafwaarts een
medebroeder tot aan den hals in hetzelfde water zijn tanden
staat te poetsen!
Even staken we nu onze wandeling om een ander inlandsch
tafereel te bekij ken. Onder een boom heeft een inlandsch barbier
zijn tenten opgeslagen in den vorm van een klapstoeltje en een
bankje met niet al te zindelijk gereedschap. En de klanten zitten
random dit geimproviseerde kapsalon gehurkt strootjes te rooken en onder gezelligen kout op hun beurt te wachten, terwip.
er een geknipt of geschoren wordt op het klapstoeltje. De lange
lokken van Kromo, die onder de schaar vallen, veegt de wind
wel bij elkaar. Zijn de klanten in die buurt afgewerkt, dan
neemt de barbier zijn spulletjes op en verplaatst ze naar een
andere buurt. Daar zoekt hij een geschikten boom, desnoods
op uw erf, stalt zijn gereedschap uit en wacht op nieuwe
clientele.
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HOOFDSTUK V
Het Indische hotel. – Winkelen in een Indische
stad. – Europeesche winkels. – Bombay-toko's. –
Hoe men in het Oosten koopt. – Pasars. – „Soedah".
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ET Indische hotel ! Waarde lezer, Indie is een snel levend

land. En bovendien een land, dat in de laatste tien en
twintig jaren ook snel zijn achterstand op allerlei gebied
inloopt. Zoodoende is het Indische hotel in den loop der jaren,
en dan vooral in de grootere steden, wel heel veel en zeer in
zijn voordeel veranderd. Zeker, ook de oud-model hotels, de
„typisch-Indische" hotels bestaan nog wel, maar het meer
moderne gebouw, de meer moderne indeeling vinden geleidelijk
aan overal toepassing, zoodat Indie op het gebied van hotelwezen rustig en zelfs in zijn voordeel de vergelijking met de
hotels in andere deelen en landen van het Verre Oosten kan
doorstaan. Van dat oude, ouderwetsche, tempo-doeloe hotel . . .
wil ik hier als een reeds vrij verre, maar toch nog altijd levende
herinnering de beschrijving uit den eersten druk van dit boek
laten volgen. Zoo was het, maar zoo is het reeds op tal van
plaatsen niet meer. Ik beschreef het dertien jaar geleden als
volgt:
„Het Indische hotel lijkt op alles, behalve op dat wat gij u
voorstelt. Het lijkt bijvoorbeeld nog meer op de bebouwde kom
van een dorp, op een net villapark in het klein. Het is een complex van gebouwen, meestal gelegen in een geweldigen tuin of
op een ontzaglijk erf. Het centrum van dat complex wordt gewoonlij k gevormd door een een-verdiepings-gebouw, waarvoor
zich een terras uitstrekt. In dat gebouw vindt men dan de
pendoppo, hetgeen wij een overdekt terras zouden noemen,
plaats waar het gezelschapsleven van het hotel zich concentreert,
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de leeszalen, de schrijfzalen, de kantoren, de eetzaal, de keuken.
Ter weerszijden van dit zoogenaamde hoofdgebouw liggen dan
aaneengerijd de hotelkamers, die ver achter het hoofdgebouw
in een halven cirkel zich met elkaar vereenigen. Het geheel is
dus een soort van hoefijzer, waarvan het zoo even beschreven
hoofdgebouw het middelpunt is. Voor en achter dat hoofdgebouw en ook ter weerszijden liggen gazons, niet zelden omzoomd met hooge boomen of doorsneden door breede zijwegen.
Langs de hotelkamers loopen overdekte trottoirs, die weer op
verschillende punten door andere overdekte trottoirs verbonden
zijn met het hoofdgebouw, zoodat men ook bij tropische regenbuien droog bet hoofdgebouw of de andere kamers kan bereiken. Dikwijls ook vindt men tusschen hoofdgebouw en kamers
nog bier en daar alleenstaande paviljoens verspreid, dikwijls is
ook van den symmetrischen vorm, dien ik hierboven aangaf,
weinig of niets te bespeuren. De rijwegen, die langs de kamers
en dwars door het hotelcomplex loopen, zijn zoo breed, dat
auto's en rijtuigen elkaar kunnen passeeren. Er is in een Indisch
hotel dan ook altijd een va et vient van voertuigen, voetgangers,
kooplieden, bezoekers enz.
De hotelkamers zijn vooral in de nieuwere en grootere hotels
zeer comfortabel ingericht met eigen badkamers en toiletten en
voor elke kamer vindt men de onafscheidelijke voorgalerij, die
een Indischman niet zou kunnen missen. In die voorgalerij (een
veranda zouden wij ze noemen) drinkt de hotelgast bij het
krieken van den dag zijn kopje koffie, daar doet hij zijn correspondentie af, ontvangt hij visite, ligt hij in zijn langen stoel te
mijmeren, onderhandelt hij met de ventende kooplieden, die
hem duizend artikelen komen aanbieden, van antieke Chineesche
borden tot tandenborstels toe. Bij elke kamer behoort een inlandsche bediende, die u van af uw komst als uw trouwe lijfvalet verzorgt, tenminste als hij merkt, dat ge geen vreemdeling
in Jeruzalem zijt. Anders wil hij er nog wel eens zijn gemak bij
nemen ! Hij brengt u des morgens uw koffie, poetst uw schoenen,
doet uw kamer en uw boodschappen, zorgt 's middags voor uw
thee, vangt 's avonds de muskieten uit uw bed, haalt uw taxi,
bezorgt den niet al te soliedei alleenreizenden jonggezel desgewenscht wat opwekkend gezelschap en zit in den velen vrijen
tijd, die hem dit alles toch nog laat, op den drempel van de
voorgalerij een strootje te rooken en te dutten."
Dergelijke min of meer ouderwetsche hotels bestaan, zooals
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gezegd, ook in de grootere plaatsen nog wel. Zelfs kan men
in onze grootste Bataviasche en ook Soerabaja'sche hotels dat
oude geraamte, die oude indeeling nog wel terugvinden. Maar
. . . dat oude is gemoderniseerd, men kan in die hotels niet
slechts muskietenvrije, maar zelfs luchtgekoelde kamers en
appartementen huren, men vindt er een society-hall, een restaurant, een eetzaal, een danszaal, welke nergens en in niets meer
aan vroeger tijd herinneren. En naast de gemoderniseerde
hotels treft men de volkomen moderne, nieuw-gebouwde en
eigenlijk geheel op Westerschen trant ingedeelde en ingerichte
hotels, terwijl in tal van kleinere „provincieplaatsen" (ook
Indie kent de „provincie" naast de „kust") tegenwoordig
nieuwe, keurige, geriefelijke hotels zijn opgericht, welke de
hotelbezoekingen der binnenplaatsen grootendeels hebben opgeheven: Indie vliegt nu eenmaal vooruit.
In den goeden ouden tijd ging het in de Indische hotels heel
anders en heel wat gemoedelijker toe dan tegenwoordig. Een
der gebruiken, die nu tot het verleden behooren, was dat op
het borreluur, waarvoor in Indie (voor de liefhebbers) twaalf
uur en zeven uur de sacramenteele uren waren, elke gast zooveel borrels gratis kon drinken als hij verkoos. De bitterende
hotelgasten zaten dan in de pendoppo in hun wipstoelen om
een groote ronde tafel in welker midden zich een gat beyond.
Een trap onder de tafel van een der dorstigen. . . en als een
duveltje uit een doosje schoot er uit dat gat een inlandsche
djongos met een jeneverkruik omhoog, die het leege glas casu
quo de leege glazen weer vulde ! Nu echter vindt men in elk
Indisch hotel in de pendoppo een bar, waarachter een inlandsche
mixer u een cocktail schudt, dien ge wel degelijk moet betalen.
In dien goeden ouden tijd kwamen de gasten ook nog wel eens
in groot neglige to voorschijn, tegenwoordig zijn de Indische
hotels evenals in Europa niet zelden ook centra van het mondaine leven, waar men de dames der uitgaande wereld in hun
fraaie avondjurken kan bewonderen en men de heeren in hun
zwarte smokings kan beklagen. En in elk hotel, dat met
zijn tijd mee gaat, is tegenwoordig ook al muziek, diner- en
dansmuziek, want ondanks de geweldige hitte wordt er onder
de palmen minstens evenveel gedanst als in kouder streken.
Daarover zal ik later nog wel iets uitvoeriger vertellen.
In elke Indische stad heeft men tweeerlei soort van winkels,
deEuropeesche en die, gedreven door vreemde Oosterlingen,
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door de Britsch-Indiers, en de Chineezen. Ook die der laatste
categorieen worden door de Europeanen met hun klandizie begunstigd, misschien nog wel meer dan hun Europeesche concurrenten. Want in de Chineesche en Bombay-toko's kan men
voor zeer veel artikelen goedkooper terecht en men kan er naar
hartelust afdingen, hetgeen het gevoel geeft, dat men een
koopje heeft gehad, wat intusschen lang niet altijd het geval is.
Wie in Indie gaat winkelen, doet dat nimmer te voet. Het
genoegen zou, gezien de buitengewone hitte, zeer twijfelachtig
zijn. Daarom bewegen de gelukkige bezitters van een auto zich
in hun wagen door de winkelbuurten en het meer bescheiden
profanum vulgus requireert als regel een taxi, een Demmo of
een ander motorisch vehikeltje. Wanneer de lezer er niets op
tegen heeft, zullen wij een der tallooze rondrijdende en op een
vrachtje azende taxi's aanroepen. Voor den bescheiden prijs van
drie gulden per uur staat ons dan terstond een mooie glanzende
zevenzitswagen ten dienste en naar Indischen trant vleien wij
ons daarin zoo gemakkelijk mogelijk neder en laten ons rondrijden en winkelen, totdat het verlangen naar een ijskoud glas
van het een of ander ons te machtig is geworden.
Wie nu als nieuweling gaat winkelen, staat voor tal van
eigenaardigheden, waaraan hij eerst zoo'n beetje dient te wennen, alvorens ze na verloop van tijd met wijsgeerige kalmte te
aanvaarden. Daar hebt ge bijvoorbeeld de Europeesche winkels.
0 zeker, er zijn in Indie genoeg hardwerkende middenstanders,
die van hun zaak maken wat er van te maken is, er zijn er ook,
die het een beetje gemakkelijker opvatten, wetend, dat ze toch
wel hun boterham verdienen, maar beide categorieen moeten
zich noodgedwongen behelpen met winkelpersoneel, dat voor
het meerendeel niet bestaat uit volbloed Europeanen doch gerecruteerd is uit de Indo-Europeesche bevolking. En waar vele
van deze brave jongemeisjes en jongemannen ook voor geschikt
zijn, niet om als verkoopster en verkooper op te treden, zooals
dat naar onze opvattingen behoort.
Toch hebben de laatste tien jaren in dit opzicht ook heel wat
verbetering gebracht. Inderdaad: de Indische winkel is ook nu
nog maar al te vaak de plaats van „tida ada" („is ter niet"),
doch daartegenover staat, dat vele winkeliers wel degelijk begrijpen, dat de nieuwe tijden nieuwe eischen stellen, waarop zij
zich meer en meer gaan richten. In vele grootere taken in de
grootere steden vindt men dan ook een redelijke, soms reeds
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een goede service. Maar toch is er ook nog wel aanleiding om
hier de beschrijving, welke ik in den eersten druk gaf, niet
vergevensgezind te supprimeeren – het is en blijft hier en daar
in de winkels nog wel degelijk tempo-doeloe! Ik schreef dan:
„Ge treedt zulk een winkel binnen met de bedoeling een
bepaald voorwerp te koopen, dat naar menschelijke berekening
in deze zaak voorhanden moet zijn. Het eerste, wat u treft, is
de intense rust, die hierbinnen heerscht. In de koele schemerachtige ruimte wordt door het personeel bijna hoorbaar gerust.
Ge krijgt een onbewegelijke winkeljuffrouw in het vizier, die
op een stoel zit te peinzen. Eerst wanneer absoluut voor haar
vaststaat, dat geen harer collega's zich bij deze gelegenheid
denkt te gaan vermoeien, staat zij zelf aarzelend op en wacht
zwijgend af. Ge geeft uw wensch te kennen en zonder zich
een oogenblik te bezinnen antwoordt de juf „is terrrr niet."
Als ge nu een grasgroene nieuweling zij t, dan gaat ge weer
heen, doet elders nog eenige malen dezelfde ervaring op en
keert terug naar uw huis in de overtuiging, dat het door u
gezochte artikel niet in Indie aanwezig is. Maar niet aldus de
reeds meer geroutineerde klant.
Op het „is terry niet" van de juffrouw antwoordt dezulke
„moet-er-zijn". En dan gaat de klant zelf speuren en snuffelen,
terwijl de juf in haar indolentie terugzinkt of langzaam en
zwijgend meewandelt. Daar meent de klant, dat het door hem
begeerde zich moet bevinden, laat ons zeggen in een doos, die
ongeveer twee decimeter achter het hoofd van de juf op een
plank staat. De juf roept nu met een verveeld gezicht „oppass"
en een inlander, die ergens in een hoek zat te slapen, maakt
zich los, klimt langzaam op een trapje, haalt langzaam de bewuste doos naar beneden en zet ze langzaam op de toonbank.
Langzaam opent de juf de doos en haalt er langzaam het begeerde artikel uit. Zij bloost niet, de klant triomfeert niet, och
neen, het is alles zoo gewoon, ja. Reeds schrijft de juf haar bon,
blij, dat ze van het geval af is, en zit reeds weer op haar stoel.
De „oppass" torst bedachtzaam het artikel naar de kassa. Het
ergste wat de juf nu nog kan passeeren is, dat de klant nog iets
anders noodig heeft. Gelukkig, hij gaat weg!
Ik herhaal, zoo gaat het dikwijls, zoo gaat het gelukkig niet
altijd. En wanneer men nu voldoende op de hoogte is van de
eigenaardigheden van dit soort winkelpersoneel, dan kan men
in de Europeesche winkels in Indie meestal wel krijgen, wat
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men zoekt. In laatste instantie is daar ook nog altijd de chef
of de eigenaar, die in volkomen hopelooze gevallen kan ingrijpen."
En wat de prijzen betreft. . . zij vallen als regel niet mee.
Maar zij vallen toch ook weer niet zoodanig tegen als dat
vroeger het geval was. Er is in Indie ook meer mededinging
op allerlei gebied ontstaan, de verbindingen met Amerika en
met Australia zijn vermeerderd eh beter geworden, en in algemeenen zin kan men wel zeggen, dat Indie voor velerlei zaken
niet meer zoo ontstellend veel duurder is dan Nederland, ook
al zal men nog weleens met een zekeren schrik of siddering de
prijzen vernemen van het laatste modesnufje uit Parijs, een
Borsalino, Havana-sigaren, het nieuwste parfum van Worth of
caviar uit blik.
De bazaars der vreemde Oosterlingen zijn meestal geconcentreerd in een paar straten, die tezamen een zeer bizarre en
interessante winkelwijk vormen. In Weltevreden heet deze wijk
Pasar Baroe. In den ochtend gaan de Europeesche dames met
of zonder vriendinnen daar op hun gemak winkelen, na kantoortijd en tegen het vallen der duisternis zijn zij niet zelden
vergezeld van hun echtgenooten en van hun kroost en dan is
het einde van zulk een wel plezierig uitgangetje meestal een
ijsje of een andere verfrissching op een of ander café-terras in
de bovenstad.
Onder de bazaars zijn die der Bombayers het meest in trek,
omdat zij de aantrekkelijkste dingen opleveren voor Hare
Majesteit de Vrouw. De Bombay-winkels zijn zoo genoemd
naar hun Britsch-Indische eigenaars, die gemeenlijk uit Bombay
zijn komen afzakken. In deze winkels vindt men een fantastische
keus in zijden stoffen en alle andere denkbare stoffen, waarvan
dames-jurken worden gemaakt. Daarenboven vindt men er
duizenderlei snuisterijen van ivoor, schildpad, koper, zilver,
email. Men kan er koffers koopen en Perzische kleeden, parasols
en theeserviezen van lak en eierschaal-porcelein, rookstellen en
manucures, wierook en kamerschutten.
Tegen den avond vooral zijn deze bazaars gevuld met een
menigte van winkelende Europeesche dames en heeren. Dan
voltrekken zich in zulk een inrichting een paar uur lang op
twintig verschillende plekken telkens weer opnieuw de kleine
comedies, die nu eenmaal bij elke transactie met een Oosterling
behooren. De winkelheer uit Bombay overvraagt u schandelijk.
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i=fik!4,-Daarbij ontwikkelt hij een flux de , dat de moeite waard
is en bovendien draagt hij ook nog naar de zede van zijn land
zijn hemd niet in maar buiten zijn broek. Pas op in het Oosten
voor de lieden, die het hemd buiten de broek dragen! Zij plegen
in handelszaken minder scrupuleus te zijn, soms nog minder
dan anderen, die hun hemd dragen zooals het behoort. Daarom
biedt ge dan ook maar een derde of de helft van wat de blauwharige Oosterling u vraagt, al naar gelang ge zijn afzetterij
taxeert.
Na eindeloos loven en bieden springt de koop of of hij komt
tot stand op een heel wat lager niveau, maar meestal toch niet
dan nadat ge den winkel na een laatste hod met leege handen
hebt verlaten en de winkelheer u ademloos is achteropgesneld
met het ingepakte voorwerp in de hand. Gebeurt dat niet, dan
was uw bod misschien inderdaad iets te laag of, andere mogelijkheid, de slimme Bombayer heeft begrepen, dat ge nog wel eens
terug zult komen.
Sommige dezer Bombay-winkels staan in niet al te besten
reuk. Zij hebben bovenverdiepingen of achterkamertjes, die niet
slechts gebruikt worden voor eerbaren handel. Dames alleen
kunnen daar beter niet komen, tenzij . . . die dames graag op
crediet koopen. En, het spijt mij het te moeten zeggen, er zijn
heel wat Europeesche „dames", die bij de donkere, blauwharige,
glimlachende Bombay-heeren voor dikke cijfers in het krijt
staan, om van de afbetaling maar te zwijgen.
De Bombayers vieren hun Nieuwjaar op een anderen datum
dan wij Christen-menschen. Dan is er groot feest in de Bazaars.
Dan eten en drinken de donkere Mercuriuszonen dagen lang
en dan recipieeren zij vrienden en magen en ook hun klanten!
Wie dan een Bombay-winkel binnentreedt, ziet zich champagne
aangeboden, whiskey en limonade, sigaren, taartjes, enzoovoort.
Ja, soms is er muziek en wordt er een dansje gedaan tusschen
de schatten aan crepe Georgette en achter de gelakte en paarlmoeren schutsels.
Een andere attractie in het Indische leven van alledag en
behoorend bij het stadsbeeld zijn de Pasars. Pasar beteekent
„markt" en men vindt ze op allerlei gebied, groentenpasars,
vischpasars, vruchtenpasars, vleeschpasars, enz. enz. In den
goeden tijd alweer ging de Indische huisvrouw met Naar kokki
(keukenmeid), mevrouw evengoed als de kokki uitgedost in
sarong en kabaai, naar den pasar om de inkoopen te doen voot
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le eerstvolgende dagen. Die tijden zijn voorbij. De moderne
iuisvrouw, als zij tenminste nog aan zulke huishoudelijke bezigleden doet, arriveert in haar auto. Die auto wordt besprongen
loor 'n half dozijn half naakte jongetjes, gewapend met gevloch:en rieten manden, die onder veel misbaar hun diensten aan)ieden om inkoopen aan groenten, fruit en andere zaken te
nogen dragen, totdat mevrouw met haar tournee klaar is en
weer in haar auto stapt. Maar de meeste huisvrouwen laten
ieze zaak heden ten dage maar aan haar kokki over, die zich
daar met verbazende toewijding van kwijt, want van elken
gulden, die de njonja haar voor inkoopen gaf, weet zij altijd
wel twee dubbeltjes in contanten of in natura in haar eigen zak
te doen verdwijnen. De Indische huisvrouw weet dat heel wel,
maar zij zal, als gij haar op dat ernstige feit zoudt wijzen, u
antwoorden „soedah", dat prachtige Maleische woord, dat
ongeveer alles zegt, dat Maleische „nitchevo", dat land en yolk
en maatschappij typeert, dat zooveel zeggen wil als „in gods
naam, ik weet het wel, wat is er aan te doen, het kon nog erger
zijn, niet over tobben, het is een gedane zaak, ik wil er niets
van hooren, laat maar." Wie zal in zulk een overdadig rijk land,
in zulk een groote hitte tobben over het verlies van twee
dubbeltjes...
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HOOFDSTUK VI
De muskieten en de hitte. – Hoe hard ze steken
en hoe warm het is. – De man en de vrouw en
het klimaat. – De gevaarlijke rustbank. – Een koele
remedie. – Pantoffelparade... per auto. – De Indische stad bij avond. – Straatleven. – Een restaurant
aan een stok. – Als de nacht is gekomen. – Gevaarlijke en onschuldige dwaallichtjes.

A

LS de zon onder de kim is verdwenen, dan begint in de

tropen de korte schemering, die in een kwartier tijds
overgaat in het nachtelijk duister. Dan is het zes uur,
half zeven in den avond. Zoo heeft men nog op het tennisveld
de laatste set bij daglicht voleindigd of reeds is na de verkwikkende ijslimonade de nacht gedaald, zoo is op de voorgalerij
het laatste kopje thee bij het licht van de laatste zonnestralen
genoten, of na het opruimen der theetafel worden in het Indische huis de lichten aangeknipt. En bij het vallen der duisternis komt soms, lang niet altijd, wat koelte in de atmosfeer en
komen altijd de muskieten. De muskieten komen als duizend
kleine kwelduivels aangestormd op den blanken man en op de
blanke vrouw, die in hun stoel nog wat zitten te peinzen in den
donkeren tuin, zij Jansen om de hoofden van hen, die bij de
schemerlamp gebukt zitten over hun courant, zij gonzen de
huizen binnen en geen plekje is veilig behalve de zorgvuldig
met klamboes oftewel muskietengaas omwikkelde bedden in de
slaapkamers of de volledig met muskietengaas afgeschoten
klamboe-kamers. Plots grijpt de rustige lezer bij zijn schemerlamp met venijnigen ruk naar zijn enkel of zijn pols of zijn
kuit of zijn hats. Den eersten prik heeft hij te pakken. Maar nu
is de slag pas begonnen! De nieuweling in dit gevecht is onhandig, de meer ervaren Indischgast petst dan hier dan daar
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bijna instinctmatig op zijn lichaam en haast bij iederen klap
kleeft er een klein vermorzeld diertje op zijn huid. Maar wat
geeft het, de vijand is te talrijk. De belaagde moet andere
middelen te baat nemen. De gedienstige baboe brengt hem het
onmisbare fleschje kajapoeti-olie of sereh-olie en met dit wee
riekende middel bestrijkt hij zijn meest belaagde lichaamsdeelen,
de djongos (huisjongen) ontsteekt vlak bij zijn voeten een soort
kaarsje, dat een benauwenden wierookachtigen geur verspreidt,
waarvan de muskieten een afkeer hebben, maar de blanke man
óók, want het brengt hem aan het hoesten, zijn oogen tranen,
en de reuk is ook hem niet aangenaam. En ondanks deze verdedigingsmiddelen moet hij door blijven petsen, wordt hij tOch
nog gestoken en kronkelt hij zich van den jeuk. 0 wee, als hij
zwarte sokken draagt, want die kleur trekt de lieve diertjes aan,
o wee, als hij veel boomen op zijn erf heeft staan, of als er in de
buurt van zijn huis een Alas of goot met stilstaand water is of
een moeras, want dat zijn de broedplaatsen, waar de muskieten
welig tieren. En o wee, als de vermoeide Westerling zich voor
den nacht terugtrekt in het veilig gewaande ledikant en de baboe
heeft vergeten met haar sapoelidi (een speciaal voor dat doel
dienende bezem van twijgen) de klamboe uit te bezemen, of hij
zelf heeft bij het bestijgen van zijn ledikant den tulen scheidsmuur eenige seconden laten openstaan. Een of twee kwelduivels
zijn over het hoofd gezien of fluks naar binnen gegonsd, en dat
beteekent slapeloosheid, totdat de arme Westerling weer opnieuw het licht heeft aangestoken en in zijn bed heeft rondgedanst om het laatste insect te vangen en te doen sneven. En
hij mag ten slotte van geluk spreken, als hij tijdens deze guerilla
gebeten is door enkel maar de gewone huis- of tuinmuskiet en
niet door de anopheles, want zij brengt de malaria. Zoo behoort
het muskietendom tot de kleinere onaangenaamheden van het
Indische leven, maar zijn het niet de kleine onaangenaamheden,
die ons in het leven vaak het meest kwellen?
Het is niet volstrekt onvermijdelijk in de slaapkamer of zelfs in
het werkvertrek last van muskieten te ondergaan: meer en meer
komt, vooral ook in moderne woningen, de klamboe-kamer
tot haar recht. In deze kamers zijn alle ramen, deuren en openingen met muskietengaas afgeschoten. Indien men nu maar zorgt,
dat het gaas niet wordt beschadigd en de deur dicht blijft, kan
men rustig en veilig zelfs in gegarandeerde muskietenoorden
zonder klamboe slapen en zonder muskietenplaag en aanver35

wante jachten zijn werk rustig verrichten. Het nadeel van deze
kamers is, dat zij 's avonds warmer kunnen zijn dan kamers,
welke naar alle zij den wijd geopend worden, maar ook hiertegen vond het modern-geoutilleerde Indie weer hulpmiddelen
in den vorm van air-condition (lucht-afkoeling) en electrische
fans — de apparaten voor luchtafkoeling zijn echter nogal prijzig
en. . . gevoelig, terwiji het nog altijd een omstreden vraag blijft
of het verblijf in die afgekoelde kamers met droge lucht wel
gezond is. Persoonlijk — heel Indie drijft nu eenmaal op persoonlijke inzichten! — vond ik die luchtafkoeling niet prettig —
een klamboekamer daarentegen is een weldaad, vooral omdat
men dan zonder de benauwde klamboe, vrij en blij en met bewegingsvrijheid in het tegenwoordig ook al moderne en dus
veel kleinere gezondheidsbed kan slapen.
De muskieten en de hitte ! Ja, waren die er niet, wat zou het
dan heerlijk leven zijn onder de palmen ! Hoe dikwijls wordt
den gerepatrieerde door belangstellende familie en vrienden
gevraagd, of het nu heusch z(56 warm is daarginds en hoe warm
dan eigenlijk wel? Misschien hebben mijn geachte lezers die
vraag ook wel op de lippen. Daarom dit. Het is in Indie zeer
warm, overdag aan de kust en in het laaggelegen binnenland
tusschen 85 en 90 graden in de schaduw, ofschoon er ook veel
hoogere temperaturen voorkomen. Tegen den avond koelt de
atmosfeer uit den aard der zaak eenigszins af, vaak genoeg
echter ook niet. Maar en des avonds en des nachts blijft toch
in het laagland de vochtige warmte hangen, zoodat ook de slaap
nimmer verkwikkend is als in streken, waar de nachten koelte
brengen. Er zijn ongetwijfeld streken op aarde, waar het nog
warmer is dan in onze Oost, zoo b.v. in sommige deelen van
Britsch-Indie, China, des zomers zelfs in Saloniki en Belgrado
enz. Maar in den Balkan kent men dan ook weer de zeer strenge,
droge winters, waarin mensch en dier nieuwe krachten verzamelen. In Indie is het altid warm. De Indische hitte is anders
dan onze Europeesche hitte in de hondsdagen. Zij is vochtig,
men heeft het gevoel alsof men zich beweegt en leeft in een
Turksch bad. Voor een korte poos is dat niet zoo heel erg,
maar een verblijf van jaren in dergelijke atmosfeer werkt niet
zelden afmattend en verslappend op lichaam en zenuwen. De
Indische indolentie wordt er geheel door verklaard en nog tal
van andere psychische verschijnselen, zooals b.v. de prikkelbaarheid, die zelfs het aanzijn schonk aan den zoogenaamden
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tropenstijl! Het spreekt overigens vanzelf, dat de wijze waarop
men op zulk een klimaat reageert zeer individueel is. Er zijn
natuurlijk blanke menschen, wier gestel op den duur wordt gesloopt, er zijn echter ook tallooze anderen, die het in Indio Oa
wat de gezondheid betreft uitstekend kunnen bolwerken en de
voorbeelden van hen, die twintig, dertig en ook veertig jaar in
de tropen hebben geleefd in uitmuntende gezondheid zijn voor
het grijpen. Het is overigens een door de wetenschap vastgesteld
feit, dat menschen met donkey haar en veel pigment in de oogen
beter tegen tropische klimaten bestand zijn dan zij, die door de
natuur met hoogblond haar en lichte oogen zijn bedeeld. Dit
wil natuurlijk weer niet zeggen, dat laatstgenoemden nu maar
A. priori niet over een Indische loopbaan mogen denken. Goedkeuring door een nauwgezet geneesheer met tropenervaring zal
ook voor blonde menschen een betrouwbaar paspoort zijn om
met gerust hart naar Jan Oost te gaan. Overigens speelt juist
in de tropen een rationeele en gezonde leefwijze zonder excessen van eenigerlei aard een groote rol, terwijl sport en bezigheid
twee onmisbare factoren zijn voor de gezondheid. Immers sport
en arbeid zijn de twee groote en onontbeerlijke hulpmiddelen
tegen verslapping en indolentie, die tot allerlei lichamelijke en
geestelijke kwalen leiden. Voor een man is in Indio altijd genoeg
werk aan den winkel. Anders is het gesteld met de Europeesche
gehuwde vrouwen, die uit den aard der zaak in dit land gewoonlijk geen werk hebben, dat haar geheel in beslag neemt, terwijl
het eigenaardige karakter der Indische huishouding en de groote
hitte haar de gewone Hollandsche huishoudelijke bedrijvigheid
onmogelijk maken. Zoo ziet men dus in Indio helaas maar al
te dikwijls het beeld van het Europeesche huisvrouwtje, dat
met de handen in den schoot haar dagen slijt in een kamer van
haar huis, waaruit door zonneblinden het schelle licht is geweerd, nauwelijks tegenstribbelend slachtoffer van verveling,
lusteloosheid, gebrek aan beweging en indolentie. Eerst vecht
zij haar moeden strijd in een leunstoel, later op een rustbank
en baboe bukt snel wanneer mevrouwtje haar zakdoek heeft
laten vallen en de djongos bespaart haar ook het loopje voor
een glas frisch water. Een verstandige vrouw zal in haar Indisch
huis zich terwille van haar gezondheid desnoods overbodige
bezigheden scheppen en zij zal vooral niet verzuimen om zoo
veel mogelijk te doen aan sport.
Wat ik hier over de Indische hitte heb gezegd, geldt voor
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het laagland. In het zeer bergachtige Java vindt men in de
hooger gelegen streken, naarmate men hooger komt, koelere
klimaten. In het 70o meter hoog gelegen Bandoeng is het overdag dikwijls zeer warm, maar tegen den middag koelt de
temperatuur aanmerkelijk af, terwijl de nachten meestal koel
zijn. Op de bergondernemingen, waar de thee- en kinacultures
op hoogten van vijf en zesduizend voet worden bedreven, vindt
men een voor de tropen verrassend goed klimaat en valt er niet
zelden in de administrateurswoningen een kachel of een open
haard met houtblokken te bewonderen en op koele avonden te
waardeeren. Vandaar dat de Europeaan, die aan de kust of in
het laagland moet zwoegen, als hij het maar even doen kan,
op gezette tijden „naar boven" gaat, d.w.z. met vrouw en
kinderen eens gaat uitblazen in een van de talrijke berghotels,
die men overal in het Javaansche hooggebergte vindt. Aan zulk
een gezondheids- en ontspanningsverblijf in de bergen met al
het schoone, wat daaraan vastzit, zal ik een afzonderlijk hoofdstuk wij den.
Voorloopig zitten de lezer en ik echter nog in het laagland,
in de groote stad.
De avond is gevallen en na een heftige worsteling met de
muskieten en na reinigend maar niet al te verfrisschend baden
met het lauwe water hebben wij ons gestoken in een keurig
pak en zijn wij gereed om de Indische stad bij avond te bezichtigen.
Een stroom van auto's beweegt zich langs de hoofdverkeerswegen, want dit is het uur, waarop de Westerling in zijn longen
tracht te vergaren de dosis frissche lucht, die hij overdag te kort
kwam. Behaaglijk, om niet te zeggen ongegeneerd lui, ligt hij
in zijn ruimen wagen uitgestrekt, terwijl de warme lucht door
de snelle vaart langs zijn slapen strijkt en de illusie opwekt van
een koeltje. Dit is ook het winkeluur van vele dames en heeren,
die hun avondritje besluiten met een aperitif op het terras van
een of ander restaurant of in den tuin der societeit.
Het zijn niet alleen de Europeanen, die nu in auto's rondrijden om lucht te happen, rond te rijden, rond te kijken en
bekeken te worden. Uit de benedenstad komen ook de luxe
auto's aanrijden van rijke Arabieren en Chineezen. Vooral de
wagens van sommige, ouderwetsche Chineezen zijn kwistig versierd met veel koper en veel nikkel en met groote opvallende
signaalhoorns en lampen. De gele man houdt van schitterende
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en blinkende zaken. De drie of vier vrouwen, die met hem rondtoeren, zijn behangen met juweelen. Zijn kroost, dat ook meerijdt, is Europeesch aangekleed en voorzien van gouden horloges
met dito kettingen, veelkleurige sokken en dassen en hootddeksels met glimmende kleppen. En als zulk een volgepakte
toerwagen genoeg heeft rondgereden in de fraaie wijken en
langs de mooie winkels, dan glijdt hij geruischloos weer naar
donkerder buurten om in de benedenstad in een of ander slop
te stoppen en onder luid gesnater ontladen te worden voor een
of ander onooglijk en onzindelijk krot, den familiezetel! Ook
de Arabieren en de inlanders laten zich bij deze pantoffelparade
niet onbetuigd. De Arabier berijdt zijn Ford even zeker, zoo
niet even elegant als zijn voorvaderen hun kameel. Inlanders
vullen een auto, totdat er niemand meer bij kan zitten, staan
of hangen. Aldus opeengepakt vliegen zij in dolle vaart door
het verkeer zonder zich om eigen of anderer veiligheid te bekommeren.
Maar als dan na een poos dit geros en gerij geleidelijk is
weggestorven, dan brengt de avond ook onherroepelijk in de
Indische stad de overwinning van het Oosten over het Westersch kabaal. De Europeesche winkels zijn gesloten en om
zeven of acht uur volgen ook die der vreemde Oosterlingen.
Dan is er in de zoo pas nog drukke centra alleen nog maar de
spaarzame verlichting van de straatlantaarns en alleen nog maar
het verkeer van luttele Europeanen, die flaneeren of wandelen
naar sons, hotel, bioscoop of andere vermakelijkheid. Maar
daarentegen begint nu voor den inlander het ware leven van
de straat. Eerst neemt hij zijn avondbad. Dat neemt hij in de
kali (rivier), die niet zelden stroomt midden door de stad, soms
tusschen twee hooge steenen muren. Uit straten en sloppen en
gangen en stegen komen ze aangesloft, Kromo en zijn famielje,
op klepperende sandalen, achter elkaar, mannen, vrouwen en
kinderen, als kippen op een kippepad, den handdoek over den
schouder geslagen, den schoonen sarong onder den arm. Luid
snaterend dalen ze de steenen trappen af, die eindigen bij de
oppervlakte van het groezelige gele water. Daar beneden en op
de steenen treden is nu cabinet de toilette voor jong en oud van
beiderlei geslacht. Buigt men zich over de balustrade en kijkt
men neer in het donkere water, dan is daar overal geplons en
gespartel en geproest en luid gelach en kwinkslagen en gegilde
conversatie, waarvan het beter is de bijzonderheden maar niet
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te verstaan. Hij, die zijn bad heeft genomen, gaat netjes aangekleed in zijn schoone jas of baadje zitten hangen op de ijzeren
leuning, strootjes worden gerookt en er wordt zachtjes gezongen
op de manier van den inlander, binnensmonds als het zachte
miauwen van een kat. Soms is er ook conversatie, naar inlandsche
wijs, een voert het woord in eindeloos eentonig dreinend vertellen, met langgerekte uitroepen van de anderen en nu en dan
een interruptie. Het gesprek loopt altijd over vrouwen en over
geld. Daar is de ambulante warong gearriveerd, het inlandsche
restaurant aan een stok. De waronghouder heeft zijn draagbaar
fornuis neergezet en bereidt nu in een stinkenden walm van
gloeiende olie en smeulende houtskool zijn onnoembare gerechten. Gretig wordt daar nu gehurkt en gegeten, diners van enkele
centen tot drie stuivers toe. Zijn de klanten verzadigd of verdwenen, dan neemt de kastelein zijn bamboestaak over den
schouder, hangt fornuis en voorraadschuur daaraan op en draaft
met snelle passen met zijn heen en weer zwiepend restaurant
naar andere oorden.
Met den nacht is over de tropenstad een zwoele atmosfeer van
vochtige warmte en van zinnelijkheid gekomen. Honderdduizend miasmen uit de rivier en de moerassen hangen in de
lucht, geuren van bedwelmende melatti en van gebakken visch
vermengen zich tezamen. In de stille zijlanen heerscht de Indische stilte, de eigenaardige stilte, waarin alleen maar hoorbaar
is het zachte schuifelen van bloote voeten over den weg, zonder
dat ge in de diepe duisternis kunt zien, wie op die voeten loopt,
de stilte van eentonigen krekelzang en van het melancholieke
dreunen van den toeterkikker. In de verte blaft hier en daar een
kamponghond en in een flauw verlicht huis achter veel palmen
en varens klinkt gedempt het krontjongen van een Indo-jongen
of een Indo-meisje.
Op de hoofdwegen, daar waar de hotels liggen en de societeit
of daaromtrent, is nog wat later een vreemd gerij begonnen.
Een stoet van voertuigen, kleine taxis, deelemans en sado's, is
van overal te voorschijn gekomen. De lichten van hun lantaarns
zijn als dwaallichtjes in de duisternis, het onafgebroken belgetinkel van de koetsiers vult de lucht. In elk van die voertuigen
zit een schepsel in sarong en kabaai, in sommige zitten er twee,
dat zijn de inlandsche nachtvlinders. Zij rijden of en aan, altijd
weer dezelfde straat of laan, en dan een eind langs de kali, weer
terug enzoovoort, op zoek, op jacht naar een klant. Die nacht40

vlinders zijn geschminkt als Europeeschen, soms 66k zoo gekleed, in dunne witte flodderjurken. In de eene hand houden
zij een taschje, in de andere een gerookten bokking of een
zouten visch, gekocht bij den waronghouder op den hoek, en
met gretige tanden verscheuren zij hun souper. Ontdekken zij
of de koetsier den dreunenden pas van een blanke, misschien
een prooi, dan stoppen de wagentjes plotseling, soms drie of
vier tegelijk naast den voorbijganger, en met vollen mond roepen
de dames „tabe" of „dag meneerrr". Opeens alarm ! Striemende
slagen op de ruggen der kleine paardjes, razend belgetinkel en
als op een zelfde teeken slaan al die vreemde voertuigen met
hun inhoud op de vlucht, een ordelooze wilde vlucht langs de
kali, totdat ergens de duisternis ze opslokt. Politie was in zicht.
Het inlandsch verkeer houdt nimmer geheel op. Den heelen
avond en den ganschen nacht zullen de bruine mannen en
vrouwen over de wegen blijven gaan. De inlander leeft zeer
ongeregeld, hij slaapt veel overdag, hij waakt veel 's nachts. In
het hoist van den nacht slentert hij rond, zit op een stoep gesprekken to voeren, neemt een bad. En niet alleen in de stad
maar ook in het binnenland draaft de koelie 's nachts over de
wegen, zijn last aan den zwiependen bamboestaak torsend. In
de stad moet op elken last in de duisternis gedragen een oliepit
branden. Dat is moderne eisch van het verkeer. Totdat de zon
weer opgaat, zullen die dwaallichtjes over de wegen dansen.
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HOOFDSTUK VII
Het Indische huis. - Hoe het er van buiten en
van binnen uitziet. - Doorzichtig en niet inbraakvrij. - Zonneblinden, krees en paviljoens. - De
woninginrichting. - Wat men moet meenemen en
wat niet. - Eierdoppen-cultuur. - Wat men op een
achtererf ziet. - Het zonderlinge genus „kip". Een idylle bij den put. - Over diverse dieren en
over een minnaar, die zijn staart verliest.

N

U de lezer en ik wat hebben rondgeneusd in de Indische

stad vervult ons een begrijpelijke nieuwsgierigheid naar
de interieurs, waarin de Europeaan met zijn gezih in
dit wonderlijke land pleegt to leven. Daarom lets over het
Indische huis.
En dan geldt ook hier weer dadelijk dit: het Indische huis
en alles om en in dat huis is in het laatste tiental jaren sterk
veranderd, moderner, hygienischer, gezelliger maar ook minder
ruim, minder luchtig, minder „tropisch" geworden. De bouwers
konden met den bouwgrond niet gelijk vroeger naar lust en
welgevallen doen wat zij wenschten, de groote erven raakten
uit den tijd, de ontelbare bijgebouwen, bestemd voor de bedienden werden tot enkele kamertjes teruggebracht, badkamer,
provisiekamer, toilet e.d. werden in de moderne huizen van de
bijgebouwen naar het eigenlijke huis verplaatst, het kleinere,
moderne huis werd meer en meer gebouwd in den trant van
de Westersche flat-etage op den beganen grond en vooral in de
koelere plaatsen (Bandoeng bijvoorbeeld) kregen de huizen in
de nieuwere wijken een uitgesproken „europeesch" innerlijk en
uiterlijk. Daarnaast ontstonden ook in de grootere plaatsen flatgebouwen, ook alweer geheel in den trant der Westersche flats,
zij het dan ook zonder centrale verwarming, maar toch hier en
daar reeds met service, met centrale keuken e.d. Vooral voor
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den vrijgezel, die daarin het pension en het hotel kan ontloopen,
bieden dergelijke behuizingen een voortreffelijk onderdak. Dat
neemt niet weg dat ook het oude en ouderwetsche huis, vooral
in de „binnenlanden", nog altijd bestaat, zij het ook dat deze
huizen geleidelijk aan of gemoderniseerd of tot kantoren, toko's
e.d. worden omgebouwd — het Indische woonhuis verplaatst
zich meer en meer naar villawijken en villaparken, die ook het
Indische woonstads-beeld grondig hebben veranderd.
Toch wil ik hier nog het beeld en de beschrijving van zoo'n
ouderwetsch huis, dat men vooral in de kleinere plaatsen nog
veelvuldig aantreft, laten volgen.
Het heeft geen voordeur of straatdeur, zooals men die in
Holland aan elk behoorlijk huis vindt, met een brievenbus en
een schel en diverse bordjes, zooals „aan de deur wordt niet
gekocht" of „niet thuis". Zulk een Indisch huis, Hein of groot,
heeft een zoogenaamde voorgalerij, die een totok als de geachte
lezer onmiddellijk als een „open veranda" zou betitelen. Die
„open veranda" is overdekt, het dak wordt meestal gedragen
door min of meer fraaie pilaren, zij wordt afgesloten door een
lage steenen balustrade, zij is geheel een deel van het huis en
zelfs een zeer voornaam gedeelte daarvan, want de bewoners
plegen er zich in den zeer vroegen ochtend en nadat de zon is
ondergegaan, bij voordeur op te houden. In een voorname behuizing beslaat deze voorgalerij dikwijls de geheele breedte van
het huis. Zij wordt gezellig of althans bewoonbaar gemaakt door
zoogenaamde rottan-zitjes, dat zijn stoelen en tafels van donkerof lichtkleurig rottan, en door heel veel planten in meer of minder fraaie potten. Maar men zal er tegenwoordig vergeefs
zoeken naar de ouderwetsche wipstoelen, waarin de echte Indischman urenlang zachtjes heen en weer kon schommelen, des
ochtends bij zonsopgang met zijn kopje sterke koffie, terwijl,
zijn pantoffel aan de punt van zijn grooten teen zachtjes meewiegelde, des avonds als hij voor zich uit zat te kijken en of en
toe aan zijn paitje (borrel) of aan zijn splitje (whiskey soda) zijn
eeuwigen dorst leschte. Dit zalige nietsdoen noemde men in.
Indie „klimaat schieten". Een voorgalerij van een deftig ouderwetsch Indisch huis, zooals men ze bijvoorbeeld nog vindt aan
het Koningsplein te Weltevreden, is bovendien zeer breed. Zij
kan gemakkelijk dienst doen als balzaal en werd daartoe ook
wel gebruikt. Minstens honderd menschen kunnen er gemakkelijk zitten.
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Door een of meer Singapore-deuren in het fond betreedt
men de binnengalerij. Een Singapore-deur is een soort van
porte-brisee, die tot manshoogte reikt en welker klapdeurtjes,
nadat ze iemand hebben doorgelaten, door veeren na veel heen
en weer zwaaien telkens weer in den oorspronkelijken toestand
worden teruggebracht. Deze Singapore-deuren spelen in zoo'n
huis een groote rol. Meestal zijn ook de ramen van een kleiner
formaat daarvan voorzien, om het inkijken in het toch reeds
zoo doorzichtige huis, dat eigenlijk aan alle kanten open is,
althans een weinig te beletten.
Maar wij zijn nu in de binnengalerij, meestal het pronkvertrek
van het huis. Hier staan de mooiste meubelen, bier hangen de
fraaiste doeken, bier staat het familieporcelein en zilver in fraaie
glazen kasten uitgestald: dit is het salon. Door de onvermijdelijke Singapore-deur komen we in de achtergalerij, soms dicht,
soms ook open gelijk de voorgalerij. Dit is de eetkamer der
familie, maar behalve dat is zij nog veel meer, nursery, naaikamer, enz. Naast deze vertrekken liggen dan de slaapkamers,
die daarvan niet door een gang zijn gescheiden, doch direct
met binnen- en achtergalerij communiceeren, ook alweer door
middel van Singapore-deuren, terwijl zij des nachts door hooge
houten deuren lets meer afdoende worden afgesloten. Voor de
ramen der slaapkamers zijn tralies aangebracht, als een flauwe
concessie aan de veiligheid der bewoners, want zonneblinden
en deuren van een Indisch huis beveiligen meer tegen zon en
hitte dan tegen inbrekers, die overigens in het moderne Indie
meer en meer vakkundig en op de eischen des tijds zich instellen.
Houten vloeren vindt men niet in het Indische huis. In deftige huizen zijn de vloeren van marmer, meer bescheiden
woningen doen het met tegels. Dat is eisch van klimaat en van
hygiene. Een marmer- of tegelvloer is koeler, wordt gemakkelijker schoon gehouden met creoline-mengsels en biedt beter
weerstand aan de . . . mieren. Deze lieve diertjes zouden uwen
parketvloer vernielen zooals zij bijvoorbeeld in een paar nachten
een dik boek oppeuzelen, zonder dat het hun zwaar op de maag
schijnt te liggen, althans indien het geen moderne Hollandsche
roman is . . . De afmetingen van alle vertrekken zijn gewoonlijk
het dubbele van de nQrmale Hollandsche en de zolderingen zijn
zeer hoog. Glazen ramen vindt men er weinig, de ramen worden afgesloten door zonneblinden, de open voor- en achtergalerijen door zoogenaamde „knees", dat zijn gevlochten rieten
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matten, die de hitte buiten sluiten. Overdag zijn de zonneblinden
gesloten en de krees neergelaten, zoodat tot omstreeks vier uur
in den middag het Indische huis een schemerdonkere koele oasis
is, waarin de huisvrouw haar scepter zwaait. Zachtjes, zachtjes
zwaait zij hem, de acme, want zij zou het anders niet kunnen
bolwerken, daar ook in deze schemerdonkere oasis de koelte
maar zeer betrekkelijk is. Het is een Indische koelte, waarin de
pareltjes haar toch immer op het voorhoofd staan.
Bij een ouderwetsch ruim Indisch huis behoort een paviljoen.
Dat is een miniatuurhuisje met twee of drie kamers en een voorgalerij. Dit paviljoen staat meestal los van het hoofdgebouw,
dat ik hierboven beschreef. Het staat wat achteraf, terzijde van
het huis. In vroeger tijd was de beteekenis van zulk paviljoen
deze, dat de talrijke logeergasten, die de gastvrije Indische
familie voortdurend over den vloer had, daarin werden ondergebracht. Sinds Lang is echter die royale Indische gastvrijheid,
bij het veranderen der economische verhoudingen, niet weinig
geluwd en werden de paviljoens tot economischer doeleinden
gebouwd en gebezigd. Geen hoofdgebouw-bewoner die niet
gaarne zijn paviljoen aan een klein gezin dan wel aan een losloopend heer verhuurt om zoodoende ten minste een deel van
de hooge huishuur te kunnen terugverdienen.
Dit alles echter betreft het ouderwetsche Indische huis. Het
moderne woonhuis voor de gemiddelde en normale beurs bestaat als regel uit de in elkaar loopende zit- en eetkamer met
soms ook een „kantoortje" of „studievertrek" en daarop uitkomend de slaapkamer(s) plus badkamer, toilet en soms ook
een modern „binnenshuis-keukentje" voor de huisvrouw.• De
afmetingen van deze vertrekken zijn ongeveer „europeesch",
de vloer bestaat uit tegels, de wanden zijn als regel „behangen"
of in een niet te donkere kleur geverfd en het geheel is, zooals
reeds gezegd, het best te vergelijken met een Europeesch flatje.
Meer en meer komt ook het verdiepingshuis in trek – het heeft
het voordeel dat men 's avonds op het bovenbalcon of in de
bovenkamers minder last van muskieten en meer kans op een
windzuchtje heeft, maar het brengt het nadeel mee, dat de bedienden, die zich ook al meer en meer Westersch orienteeren,
bij voorkeur „gelijkvloers" dienen. De Indische huisbediende
heeft nu eenmaal een broertje dood aan hard en ingespannen
werk, en daaronder rekent hij (en ook zij !) vooral het trappen
loopen!
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Hier moet ik eenige woorden wijden aan de meubileering en
de aankleeding van het Indische huis, omdat ook daaromtrent
nog de zonderlingste misverstanden heerschen.
Er zijn nog altijd menschen, die uitgaan van de verkeerde
voorstelling, dat op het gebied van woninginrichting in Jan
Oost het eerste woord nog moet gesproken worden en dat zij
daarom goed doen om alles, maar dan ook letterlijk alles uit
patria mee te nemen; zulke lieden reizen (ik heb ze ontmoet)
met twintig of dertig . koffers en kisten, ze betalen ongelooflijke
sommen aan vracht niet alleen voor de scheepsreis doch later
ook in Indio zelf, en hun teleurstellingen zijn niet in geld uit te
drukken. Dan zijn er anderen, die meenen, dat het daarginds
toch zulk een rare boel is, dat men er zich om interieurs wel
niet veel zal bekommeren. Dezulken nemen niets mee en zij
zijn wat dat betreft nog verstandiger dan de eersten. Maar beide
voorstellingen zijn natuurlijk niet overeenkomstig de werkelijkheid.
Het Indische huis, en vooral het nog niet moderne, vraagt
door zijn bouw en karakter, ook door de eischen van klimaat
en hygiene om een bijzondere aankleeding, die echter daarom
volstrekt niet ongezellig on-Europeesch behoeft te zijn. Alles
wat door insecten kan worden aangevreten, door vocht kan
lijden, grondig dweilen en schoonmaken in den weg staat, verzamelplaats voor stof kan worden, aan verkleuren onderhevig
is, de atmosfeer bedompt maakt, dat alles is uit den booze in
een Indisch huis. Derhalve geen vaste kleeden, geen vrachten
aan gordijnen voor de ramen, geen vaste traploopers, geen
zware, , warme leunstoelen en canapé's van pluche, brocaat en
wat-dies meer zij. Ook geen zware meubelstukken, die moeilijk
verplaafsbaar zijn, en dus grondige dagelijksche schoonmaak in
den weg staan. Ook geen bijzonder kostbare meubels en andere
zaken, Wier waarde den inlander, die met het onderhoud belast
is, ontgaat en die door de in Indio zoo veelvuldige verhuizingen
over zeer groote afstanden kunnen lijden. Derhalve ook geen
bijzonder kostbare etsen of schilderijen of geschilderde familieportretten aan de muren, want de vochtigheid verwoest ze. Men
late dat alles in het vaderland om er later meer genoegen van
te beleven.
Dit althans is de algemeene theorie — vooral voor de binnenlanden en voor hen, die naar de buitengewesten gaan dan wel
kans loopen daar te eeniger tijd te worden geplaatst. Maar: ook
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meubileering en huisinrichting zijn tegenwoordig sterk aan
„mode" onderhevig. Als mevrouw A. zich plots ziis inricht, dan
wil mevrouw B., vooral indien beide dames „toonaangevend"
dan wel „gezaghebbend" zijn, zich 66k zus inrichten. De concurrentiedrift, waaraan de vrouw in Indie sterk onderhevig is,
gaat meespreken, de meubelzaken volgen gaarne en. . . zoodoende kan men tegenwoordig in tal van meer moderne huizen
inrichtingen aantreffen, die to Europeesch en te Westersch van
structuur zijn, die voor een warm klimaat ongeschikt zijn en
zich zeker niet voor een transport leenen. Menschen, die niet
hun geheelen diensttijd op een der grootere plaatsen verblijven,
raad ik dan ook zeer nadrukkelijk aan geen al te „groote" of
te zware meubelstukken aan te schaffen doch vooral meubels
(buffet, kasten e.d.), welke uit elkaar kunnen worden genomen
en dus in kleine kratten worden verpakt en vervoerd. Vooral
bij vervoer per trein of boot zijnanders de ellende, de ruine en . . .
het bedrag der onkosten eenvoudig niet te overzien ! Men zal
zich het best bevinden bij eenvoudig maar sterk, gemakkelijk
uiteen te nemen en dus gemakkelijk te transporteeren meubilair, bij volledig uit en in elkaar te schroeven kasten, bij rottanzitjes, ouderwetsch ijzeren „klamboe-ledikanten", eenvoudig en
gemakkelijk te completeeren servies en glaswerk e.d. Zoo'n
bovendien niet al te dure inrichting gaat als regel wel zes of
zeven jaar „mee", wordt dan op vendutie verkocht en bij terugkomst van verlof wordt (indien tenminste de buitengewesten
het voorland zijn) een soortgelijk, maar intusschen weer wat
gemoderniseerder geheel aangeschaft.
Wat moet er dan wel uit het vaderland worden meegenomen?
Naar mijn gevoelen slechts weinig. Misschien een enkel klein
meubel, waaraan men bijzonder gehecht is en dat men in zijn
nieuwe omgeving niet gaarne zou missen, zooals er van die
dingen zijn in ons interieur, die ons even lief zijn geworden als
een oud vriend. Portretten, gemakkelijk in te pakken, goede
platen of schilderijen zonder %*st en snuisterijen, die wij in ons
Hollandsch huis op onze tafels en étagères hebben gehad, waarvan er honderd in een koffer gaan en die al terstond ook in ons
Indisch huis een sfeer van gezelligheid en vertrouwdheid scheppen. Onze lievelingsboeken. En dan verder, voor wie een huishouden heeft, van practisch standpunt uit bekeken: tafelzilver,
tafellinnen, misschien wat kristal, misschien een klok of klokje.
Deze laatste zaken zijn in Indie ook te krijgen, maar voor veel
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geld en in meer beperkte keus. Het verdient aanbeveling om
alles wat breekbaar is en van eenige waarde door vaklieden te
laten inpakken en verzenden en tegelijk ook te verzekeren
tijdens de reis.
Men houde er rekening mee dat, vooral in de grootere plaatsen, op het gebied van servies, glaswerk, keukengerei, potten
en pannen e.d. vrijwel alles is te krijgen wat men ook in Nederland kan koopen. De prijzen in Indio zijn inderdaad hooger en
de keuze is beperkter, maar in die Indische prijzen zijn ook tot
uitdrukking gebracht de niet geringe vrachtkosten, verzekeringen, de hooge invoerrechten en . . . de zorgen, welke men
zich bespaart door zoo weinig mogelijk mee te sleepen.
De nieuweling, die in een vreemd land, waar hij heg noch
steg weet, al terstond na aankomst voor het probleem wordt
geplaatst om een huis te meubileeren en in te richten, vindt
steun in de in bijna elke Indische stad gevestigde meubileeringskantoren, die tegelijk vendukantoren zijn. Daar vindt hij inderdaad nieuwe en tweede-handsche meubelen, waaruit hij al dadelijk voor het terstond noodzakelijke een keuze kan doers. Men
behoeft zich door het begrip van tweede-handsche meubelen
volstrekt niet te laten afschrikken. Indio is nu eenmaal het land,
waar de Europeaan een beetje als een zwerver leeft. Toch is de
vroeger in Indio zoo algemeene en populaire vendutie of
publieke verkooping bij lange na niet meer wat zij was: de toevlucht voor iederen overgeplaatste, verlofganger, repatrieerende
en baar. Juist omdat men zich tegenwoordig veel beter en ook
duurder inricht dan in den goeden ouden tijd, omdat op Java
het transport per vrachtauto of trein geen heksenwerk meer is,
omdat men bovendien tegenwoordig op de grootere plaatser
tijdens het verlof huis met inboedel dikwijls kan verhuren,
omdat men zelfs zijn inboedel behoorlijk kan opslaan en omdai
tenslotte zelfs repatrieerenden tegenwoordig goede en dur(
meubelstukken mee naar Holland nemen (de Indische meubel:
zijn beduidend goedkooper dan de Hollandsche !), raakte d(
vendutie uit de mode en uit den tijd, zoodat de mogelijkheic
om zich tweede-handsch goed en volledig in te richten vee
minder is geworden. Maar voor het dadelijk noodige kan mer
bij het vendu-kantoor terecht, temeer waar men er ook meubeler
kan huren.
Voor de inrichting van het huis heeft men verder de keuz(
tusschen moderne Europeesche meubelzaken en Chineesch(
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meubelmakers. Die Chineesche meubelmakers zijn artiesten in
hun vak, die voor een redelijk bedrag elk gewenscht meubel
maken naar eigen ontwerp of naar dat, wat ge hun geeft. Stof
voor gordijnen en voor kussens, (kapok is in Indio goedkoop),
ge koopt ze in duizend verschillende dessins bij den Chinees of
in de Bombay-toko, vloerkleeden, van de eenvoudigste tot de
fraaiste, kamerschutten, de Bombayer levert ze u ook, en volstrekt niet duurder, waarschijnlijk goedkooper dan in patria en
van evengoede kwaliteit, divankleeden, tafelkleedjes, tafelloopers, ge vindt het alles aan diezelfde adressen.
Schemerlampen, lampekappen, men komt ze u kant en klaar
aan de deur te koop aanbieden, evenals tuinmeubelen en rottanameublementen voor de voorgalerij.
Uit een en ander volgt, dat jonggehuwden, die Indische
platinen hebben, verstandig doen om het grootste deel van het
bedrag, dat voor hun uitzet beschikbaar is, in portefeuille te
houden, totdat ze onder de palmen zijn, en in het algemeen zal
iedereen, wien uitrustingskosten ten deel vallen, even verstandig
handelen, indien hij daarvan een aanzienlijk deel reserveert.
Het ouderwetsche Indische huis ligt meestal op een zeer ruim
erf en dan vier, vijf meter of verder van de straat verwijderd.
Moderne en ook bescheidener woningen doen het natuurlijk
met een kleiner erf. Hier vindt men het beroemde Hollandsche
voortuintje in al zijn schakeeringen, van het vorstelijke, ontzaglijke, geschoren gazon met hoog geboomte en heesters, tot het
bescheiden lapje grond met miniatuur-bloemperken en soms in
de echte Indische behuizingen ook met kunstige sierpotten.
Deze laatste zijn een geheel apart Indisch verschijnsel, ik zag
ze tenminste nergens anders ter wereld. Stel u voor witte of
bruine aarden potten in den vorm van reusachtige eierdoppen,
in den grond gepoot met den voet naar boven. Uit dien voet
ontspringen dan palmen, varens of andere gewassen, maar ook
dikwijls niets, want de bewoner vindt zulke sierpotten ook
zonder inhoud zeer fraai en decoratief. Hoe meer sierpotten in
den tuin en op de balustrade der voorgalerij, hoe mooier het is.
Vooral onze Chineesche medeburgers zijn sterk in deze soort
van tuinversiering. Een tuin van een Chineesch huis is dikwijls
een show-room van sierpotten, zoodat men onwillekeurig denkt
aan een weilig tierende eierdoppen-cultuur. Bloemen zet een
Chinees er zelden in, ook Been planten. Hij verheugt zich over
het aardewerld
Het Indische Leven 4
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Een nette Hollandsche huisvrouw moet niet onvoorbereic
een Indisch achtererf en vooral niet dat van een ouderwetsche o
echt Indische woning gaan bezichtigen. Zij zou misschien rillen
Het achtererf is het deel van het erf, dat achter het woonhui;
ligt. Dikwijls is het verbazend slordig en alles behalve een ver
kwikking voor het oog. Daar wandelen de geiten en de kal
koenen, de poesen en de konijnen, en ook de kippen, vooral ch
kippen, die in dit land aiam heeten en overigens ook maar weini
met hun Hollandsche collega's gemeen hebben. Een Indischf
kip bestaat uit een kop en hoogstens twee pooten, samen.
gehouden door een stel vezels en peezen, met hier en daar eer
veer. Na eenige culinaire bewerking in de keuken verschijnt zi
op den disch in den vorm van een knibbelspel, een ingewikkeldt
collectie botten, waarvan men met eenige handigheid splinter;
kan schaven, die door optimisten als vleesch worden gekauwd.
Op dit achtererf ontwaren we verder nog een aap op eer
stok, een of meer kaketoe's en beo's, die allerschandelijkst ir
het Maleisch kunnen vloeken en een afdeeling luid snaterendc
ganzen. Op het achtererf vindt men ook de zoogenaamde bijgebouwen, die nooit ontbreken, een heel complex van kleine
kamertjes op een rij, waarlangs een stoep met een breed afdak
loopt. Sommige dezer kamertjes doen dienst als provisiekamer,
een ander als keuken, een derde als rommelkamer. Men vindi
er ook de badkamer en aanverwante gemakken en tenslotte
zoover mogelijk naar achteren, de bedienden-vertrekken, waai
de inlandsche valetaille huist met bijbehoorende gezinnen. Want
het mag hier niet onvermeld blijven, onze inlandsche bedienden
wonen op ons erf met hun heele familie, vrouwen en kinderen,
voorouders en verwanten, soms tot in den vijfden graad. Bij
een eenigszins uitgebreiden bediendenstoet heeft dit een kleine
kolonie tot resultaat, met al den aankleve van dien: huwelij ken,
echtscheidingen, geboorten en familietwisten.
Het centrum van dit inlandsche familieleven is de put, die
zich op elk achtererf bevindt. Daar worden de sarongs en de
kleurige baadjes gewasschen en ook de kleine kinderen, die
daartoe niet uitgekleed behoeven te worden, omdat ze niets aan
hebben. En zoodra het duister wordt en tot laat in den nacht
hoort men er de volwassenen plassen en plonzen. Na zich gedroogd te hebben zitten zij lang nog om den put strootjes te
rooken en te praten. Dan is de put familie-societeit en ook wel
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is daar de plek, waar de idylle ontluikt tusschen uw huisjongen
en uw waschmeid.
Maar tegenwoordig doen de moderne tijden moderner opvattingen zich in de Indische woning steeds sterker gelden. En
zoodoende nemen de bijgebouwen in omvang en . . . onzindelij kheid af, terwiji ook de bedienden dikwijls niet meer op het erf
doch in een of andere stadskampong wonen en dus als het
ware jongen en meisje voor dag en avond, maar niet voor den
nacht worden. Zij „wonen" dan niet meer op het „erf" en
menige huisvrouw aanvaardt dit slechts zuchtend, vooral indien
de bedienden de gewoonte hebben om den volgenden morgen,
als regel zonder eenig bericht of bij uitzondering met de door
een „soedara" (familielid) overgebrachte mededeeling, dat zij
„sakit peroet" (pijn in de buik!) hebben, een of meerdere dagen
„met ziekteverlof" weg te blijven. En daaraan helpt tegenwoordig geen lieve vader of moeder meer!
Zooals ik hierboven reeds vertelde, is er aan het Indische
huis (behalve aan het moderne) geen eigenlijke voordeur, noch
schel, noch brievenbus, noch mededeelingen over drukwerk of
liefdadigheid. leder, dien het lust (Europeanen wel te verstaan)
wandelt daar zoo maar de voorgalerij binnen en roept „sepada",
hetgeen zooveel zeggen wil als in onze taal „vollek". Na korter
of langer wachten verschijnt dan wel een inlandsche geest, die
den bezoeker verder „behandelt".
En nu moet ik meteen ook afrekenen met het praatje als
zou het Indische huis vol van de vreeselijkste beesten zitten,
hetgeen door een deel van ons yolk nog altijd wordt geloofd.
Over de muskieten heb ik het reeds gehad. Zij behooren nu
eenmaal tot de Indische plagen en zijn uit geen enkel huis
te weren. Maar voor het overige komen er in een normaal
zindelijk Indisch huis alleen nog maar tjitjaks en kakkerlakken
voor benevens mieren van verschillende soorten. Tegen de
mieren treedt een oplettende huisvrouw met het meeste succes
op door middel van carbol en door de zoetigheid in haar
provisiekast op schaaltjes met water te zetten en die provisiekast zelve ook weer met de pooten in bakjes met een beetje
creoline. En de tjitjaks zijn zulke aardige diertjes, dat niemand
er aan denkt ze te verdrijven. Zij behooren bij het gezellige
interieur. Het zijn kleine, lichtgekleurde hagedisjes, die tegen
de muren zitten en tegen het plafond, in welke moeilijke standen
zij zich door middel van zuignapjes op hun gemak gevoelen.
5'

Zij vangen des avonds met elegante vlugge beweginkjes allerlei
kleine insecten. Onder elkaar flirten zij geweldig en komische
minnetooneelen spelen zich op de wanden der huiskamer af.
Heeft een tjitjak te veel geflirt, dan wordt hij moe en laat zich
plots op den grond vallen. Daar verliest hij dan zijn staart,
waarna hij zonder dat lichaamsdeel weer vlug en opgewekt
omhoog klautert. In dat opzicht heeft hij veel voor op den
mensch, die door de liefde nog wel eens wat meer pleegt te
verliezen.
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HOOFDSTUK VIII
Hoe leeft de Hollander in de tropen. - Dagindeeling. - De uitgebalanceerde Brit. - Het ochtendbad en zijn moeilijkheden voor den nieuweling. Het middagdutje van den ambtenaar. - De lunch
van den handelsman. - Pudding met erwtensoep. De voor- en na-avond. - Sport, drank en dansen.

N

U wij gezien hebben, hoe het Europeesche gezin in

Indie behuisd is, moet ik het een en ander vertellen
van zijn levenswijze. Het is in de hoogste mate belangwekkend om na to gaan hoe over het algemeen de Europeaan
zich heeft ingeleefd in het milieu, dat zoo ontzaglijk van het
zijne afwijkt, hoe zijn persoonlijkheid heeft gereageerd op de
tropische atmosfeer en het tropische klimaat, welke concessies
hij heeft moeten doen en waarin hij zich zelf gebleven is. Men
moet bier onderscheiden naar den landaard van den blanke.
Het Engelsche ras reageert bijvoorbeeld anders op de tropen
dan de Nederlander of de Franschman. Het Engelsche ras is,
zooals Keyserling dat noemt, uitgebalanceerd. Intellectueel staat
het misschien lager dan b.v. het Duitsche of het Hollandsche,
maar het Engelsche yolk heeft zich zelf in een soort van
standaardtype van ontegenzeglijk goed gehalte gevonden, de
Engelschman is een uitmuntend serie-fabrikaat. De Hollander
bijvoorbeeld heeft dezen trap van uitgebalanceer'ieid nog lang
niet bereikt, naast hem staat de gemiddelde Engelschman als
raspersoonlijkheid hooger. Hij is, wat hij is, Engelschman.
En als hij geen Engelschman was, dan zou hij het willen zijn.
De lezer zal zich verwonderen over deze ietwat populairphilosophische opmerkingen. Toch zijn zij in dit verband op
bun plaats. De Engelschman in de tropen blijft Engelschman
ondanks en in alles. Hij verbindt zijn bloed niet met dat van
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den inboorling, zooals wij dat door de eeuwen heen gedaan
hebben. De Engelsche half-cast is iemand, die in Engelsche
kolonies niet geteld wordt, de Nederlandsche Indo speelt in
onze Oost een groote en ook eervolle rol. Het is niet mien taak
en hier ook niet de plaats om het voor en tegen dezer standpunten na te gaan. Maar als verschijnsel van raszuiverheid is
het van belang en ook als teekening van den Engelschman in
de tropen. De Brit doet in eigen land aan sport, hij besteedt
er een deel van zijn dag aan. Maar men ziet hem ook snelwandelen om het Koningsplein te Batavia in een zwembroekje
en zonder hoed, terwijl de thermometer 90 graden in de schaduw
wijst. Hij speelt zijn golf, cricket, rugby, hockey, tennis op
de Indische sportvelden met dezelfde onverstoordheid als in de
vlakten van Yorkshire. Hij kleedt zich te Semarang en te Batavia
en te Djocja voor het diner even zorgvuldig in zijn smoking
als in zijn English home, en zijn gesteven hemd schijnt hem
tijdens den maaltijd en daarna hoegenaamd niet te hinderen,
terwiji wij daarentegen het niet zelden wagen om in pyjama
te verschijnen, als we onder ons zijn, of ons boord wagenwijd
open te zetten of ons colbertje uit te trekken of andere Bingen
te doen, die niet met ons gemak maar wel met het moederlandsche decorum in strijd zijn. De Engelschen in onze kolonies
(zij zijn zeer talrijk) spreken Engelsch en een fantastisch slecht
Maleisch. De Hollanders en de inlanders moeten maar Engelsch
leeren, als zij er prijs op stellen hen te verstaan. En als een
Engelsche employe in onze kolonie, levend onder onze wetten
en onze bescherming, zijn geld verdienend in onzen handel en
door ons contact en in onzen omgang, bemerkt, dat wij hem
niet in zin taal te woord kunnen staan, dan beschouwt hij
den braven Hollander als een sukkel en dan is het dikwijls
de brave Hollander, die bloost en een Engelsche grammaire
koopt...
Na deze uitweiding keer ik terug tot de leefwijze van het
Hollandsch gezin in Indie. Langslapers kent men er niet. Omstreeks kwart voor zes gaat de zon op nadat de voorafgaande
dageraadschemering een tiental minuten heeft geduurd. Eenmaal de zon boven de kim en het daglicht in de slaapkamer,
dan is ook de bekoring van het bed verbroken. De stevigste
slaper rekt de leden en wrijft zijn oogen uit. Moeite om zich,
zooals in deze gure Noorderlanden, aan de zalige warmte der
dekens te onttrekken kent hij niet. Het zou ook niet mogelijk
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zijn, want dekens houdt hij er niet op na, zelfs geen laken
bedekt zijn lichaam, en dat lichaam zelf, o lezer, soms heeft het
bij de zeer corpulenten gedurende den nacht zelfs het primitieve
vijgeblad versmaad ! Maar het gewone slaaptenue is toch ietwat
gekleeder, men draagt als regel pyjama-broek plus netje.
En in de koelere bergstreken slaapt men vanzelfsprekend wel
onder dekens en trouwens „op z'n Hollandsch".
De min of meer beproefde Indischman staat niet al te veel
na de zon op, verfrischt zich een beetje, schiet in een lichte
kamerjas (dat is erg bon ton!) dan wel in zijn volledige pyama
plus sloffen en gaat tot zijn „platje" (een soort open veranda'tje)
of tot zijn tuintje of zijn open achtergalerij om den dag te plukken. En hij of zip zet zich gemakkelijk in een gemakkelijken
stoel en geniet daar voor zich uit kijkend van de morgenkoelte,
van de eerste zonnestralen op de nog bedauwde palmen, van
het kortstondige getjilp der vogels. Intusschen, zoo wil het de
traditie, bengelt aan den grooten teen een slof en nipt men of
en toe aan den kop zeer sterke koffie, die de huisjongen heeft
klaar gezet, en zonder welke geen Indischman zijn dag begint.
Maar als het tegen zevenen loopt, de zonnestralen krachtiger
worden en de daghitte zich van minuut tot minuut sterker doet
voelen, dan rijst de genieter op uit zijn stoel en verdwijnt in
zijn badkamer. Een langdurig geplons wordt hoorbaar en voorloopig houdt dat niet op, want alle leden van het gezin wachten
met ongeduld op hun beurt voor het verkwikkend morgenbad.
Moet dat bad dan telkens volloopen, vraagt misschien een
bezorgde huisvrouw onder mijn lezeressen, die aan de schrikwekkende rekening der waterleiding denkt. Stel u gerust, mevrouw, een Indischman baadt niet in een badkuip, hij baadt in
het geheel niet zooals u zich dat voorstelt, hij overgiet zich
met ontelbare emmertjes water, die hij uit een gemetselden of
betegelden bak put, dan wel hij geniet onder zijn douche.
Baadt hij bij voorkeur per emmertje, dan giet hij er om te
beginnen een tiental over zijn body, dan zeept hij zich in en
daarop giet hij er nog een paar dozijn emmertjes overheen.
Hij wrijft zich vervolgens niet droog, totdat zijn huid rood ziet
maar hij wuift met elegant gebaar de al te overtollige druppeltjes
met een handdoek van zijn leden, drapeert zich in zijn badjas
en wandelt opgefrischt en vroolijk naar zijn kleedkamer. Deze
wijze van baden geeft sinds menschenheugenis altijd weer opnieuw aanleiding tot het vermakelijk incident, dat een argelooze
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nieuweling, niet wetend wat van den gemetselden bak en
het emmertje te denken, na lang beraad in dien bak stapt, daarin
rondploetert en met zeep knoeit, zoodoende voor al zijn opvolgers het water heeft bedorven, en zich zelf dagen lang aan
de niet eindigende plagerijen blootstelt van alien, die van zijn
onnoozeiheid vernamen.
Na het ontbijt wacht den Europeaan zijn auto of ander
vervoermiddel, dat hem naar kantoor brengt. De zakenman
suist naar zijn kantoor in de benedenstad, de ambtenaar verdwijnt in ietwat langzamer tempo naar zijn departement. Dat
wil zeggen, dit hangt ook alweer af van rang en stand — de
jonge ambtenaar wordt klokslag zeven uur verwacht (en dat
was vroeger ook anders !), de oudere doet er met het klimmen
der jaren en met het stijgen in aanzien en rang regelmatig een
kwartiertje bij opdat de lageren ten kantore eerst behoorlijk
de „stukken" uit de „post" kunnen agendeeren, sorteeren en
gereed leggen, zoodat hij tegen acht uur, half negen zonder
tijdverlies of oponthoud in zijn dagtaak kan duiken. De meeste
ambtelijke kantoren sluiten, althans voor het lagere personeel,
om twee uur — in het tegenwoordige ambtelijke Indie wordt
echter heel wat harder gewerkt als in het vredige land van
tempo doeloe en het is volstrekt geen uitzondering, dat vooral
de hoogere ambtenaren ook na twee uur nog urenlang op hun
kantoor en aan den arbeid blijven. Dat hangt ook heel erg af
van den chef en diens werkkracht — er zijn chefs, die om
twee uur vlot en vaardig „de toko sluiten", er zijn er ook, die,
eenmaal op stoom, van geen ophouden meer weten.
Maar als regel gebruikt de ambtenaar tegen half drie met
zijn gezin de lunch (rijsttafel is tegenwoordig geen dagelijksche,
doch Zondagskost!) om zich vervolgens tot vier uur, half vijf
te wijden aan zijn middagtuk. Na dien tuk verschijnt hij, gebaad
en frisch gekleed, aan de theetafel.
De zakenman keert echter niet voor vijf uur in den middag
terug uit de gloeiende benedenstad, waar hij op het middaguur
de lunch heeft gebruikt in de handelsclub of in een der hotels
of eethuizen, of wel zich die door zijn huisjongen op zijn eigen
kantoor heeft laten serveeren, in een daartoe bestemd vertrekje,
dan wel op de punt van een tafel dan wel op een vrijgemaakt
schrijfmachine-tabouretje. Tot dat doel is die huisjongen een
uur tevoren door des zakenmans echtgenoote uitgezonden,
voorzien van een etensdrager, een soort van blikken bus,
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bestaande uit een vijftal bakjes, waarin de zorgzame hand der
gade diverse gerechten heeft gevlijd. Deze etensdragers zijn
niet ongelijk aan die welke men in Nederland thuis krijgt,
wanneer men van den kok eet. Alleen de behandeling is een
beetje nonchalanter. Want men kan een inlander nu eenmaal
niet duidelijk maken dat een Europeesch menu met het begrip
„een pot nat" niets gemeen heeft. Vandaar dat hij onder het
loopen met het instrument zwaait, dat hij er aan de overvolle
tram hangend, allerlei capriolen mee uitvoert, en dat de hongerige man in de benedenstad erwtensoep rondom zijn pudding
vindt. Ge moet echter, om in Indie prettig te leven, zoo nauw
niet kijken, ook niet als uw huisjongen uw bord vervolgens
glad poetst met zijn mouw, het stuk ijs voor uw glas water
op de stoep in stukjes hakt en vervolgens reinigt met zijn
vingers. Ook als hij de vaat omspoelt na afloop van uw diner,
moet ge vooral niet gaan kijken, het zou u misschien de volgenden dag minder smaken.
Dank zij echter de mogelijkheid van de auto (vele kantoren
laten voor dit doel de kantoorauto's rijden 0 gaan meer en meer
handelslieden en ook meer en meer employe's er tegenwoordig
toe over om tusschen half een en twee uur thuis te lunchen
of te middagmalen, waardoor de etensdrager en het etensblik
geleidelijk aan ook alweer tot tempo doeloe gaan behooren.
De Indische avond is verdeeld in twee deelen, de voor-avond
en de na-avond. De vooravond vangt aan tegen zevenen. Dan
begeven ongehuwde en dikwijls ook gehuwde heeren zich
societeitswaarts en dranken daar ijskoude dranken, sterk gefrappeerde jenever en sherry-soorten en zelfs bier. Koppen thee en
Ranja C. P. zijn in de Indische societeiten niet gevraagd. De
heeren zitten aan de kletstafel, spelen biljart of kaart. Het
bridge-spel is ook in Indie het geliefkoosde kaartspel; het wordt
enorm veel beoefend, niet alleen in de soos maar ook thuis.
Maar de vooravond is ook het visite-uur. Dan ontvangen
de families vrienden en kennissen en officieele bezoeken. Dan
ziet men in ontelbare voorgalerijen dames in modieuze jurken
en heeren in vlekkeloos palmbeach in wipstoelen rondom ronde
tafels zachtkens heen en weer schommelen, terwijl onder koele
dranken de chronique scandaleuse wordt behandeld. Tegen half
negen nemen de gasten afscheid, want dan is de tijd voor het
avondmaal gekomen, of liever voor het diner, want men dineert
in Indie op dit late uur. Na afloop van dit diner begint de
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na-avond. Men gaat naar de bioscoop, die om kwart voor tien
aanvangt en tegen twaalven, maar dikwijls ook pas veel later
is afgeloopen, men gaat bridge spelen bij kennissen, men gaat
des Zaterdags of Zondags dansen in een van de groote hotels,
of. . . men blijft thuis. En als de Indische familie thuis blijft,
dan gaat zij gewoonlijk ook met de kippen op stok. Dan
bevangt haar zoo omstreeks half tien een overweldigende slaap
en dan duurt het meestal niet lang meer of het muskietengaas
beschermt de moede slapers tegen de honderden muskieten,
die den ganschen nacht tevergeefs rondom de gelsoleerde sponden zullen gonzen, belust op menschenbloed.
Al zijn wij Hollanders niet z(56 sportief aangelegd als de
Britten, toch doen we in de tropen ook behoorlijk aan sport,
tenminste als we prijs stellen op onze goede gezondheid. Daar
zijn als voornaamste takken van sport: hockey, cricket, paardrijden, fietsen, maar vooral tennis en zwemmen. In warme
klimaten is sport eigenlijk nog veel onontbeerlijker dan in kouder streken. De permanente , groote hitte brengt er maar al te
spoedig toe, dat de Westerling zich niet meer beweegt dan floodzakelij k is. De Europeesche man of vrouw, die in Indie verslaafd
raakt aan den langen luien stoel en zijn gevallen potlood of
zakdoek door den huisjongen laat oprapen, die het sportveld
schuwt en zich uitsluitend laat voortbewegen in de lage kussens
van zijn auto, is tot vetzucht gedoemd, tot zenuwslapte, tot
honderd kwalen. De blanke man, die in Indie te veel alcohol
drinkt, gaat na langer of korter tijd ten onder en meestal dood.
Gelukkig is er ook voor de minder sportieven nog het dansen.
Men danst in Indie zeker evenveel, zoo niet meer, dan hier.
En ook dit is bij negentig graden in de schaduw een sport
van beteekenis, al wordt ook het gezamenlijk transpireeren op
een dansvloer mondain vermaak genoemd. Ook uit een oogpunt
van aesthetiek is het niet je dat, als men op een bal of een
dansavond tallooze heerenruggen langzamerhand vochtig en
daarna druipend ziet worden en stijve boordjes en masse ziet
bezwijken. Maar wat nood, wij zijn in Indie, en als daar alles
was zooals hier, zou het niet noodig zijn om er over te schrijven!
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HOOFDSTUK IX
Jets over Hollandsche kinderen, hun groei, bloei
en opvoeding in Jan Oost.

AT is het Indische land, het Indische milieu voor
onze kinderen? Ziedaar een vraag, die al heel wat stof
heeft doen opwaaien en disputen heeft uitgelokt en
die derhalve door verschillende menschen op geheel verschillende wijze is beantwoord. Er zijn lieden, die apodictisch beweren,
dat In& voor Europeesche kinderen een goed land is, er zijn
anderen, die even apodictisch beweren, dat het een slecht land
is voor ons kroost. Zooals altijd ligt ook bier weer de waarheid
tusschen beide, misschien in dit geval dichter bij het oordeel
der laatste groep. Het is moeilijk om over zulk een precaire
kwestie een generaliseerend en definitief oordeel te vellen, omdat
er zooveel afhangt van persoonlijke ervaringen. De volgende
opmerkingen zijn dan ook geenszins als zulk een oordeel op
te vatten, doch geven slechts mijn persoonlijke indrukken en
daarnaast eenige algemeene feiten, die voorzoover ik weet niet
ernstig worden betwist.
Voor zeer jonge kinderen is In& inderdaad een goed land.
Ik heb dit niet slechts uit eigen aanschouwing begrepen, doch
kan mij tevens beroepen op de meening van de deskundigen
bij uitnemendheid, van de doktoren en van de moeders. Dat
ligt ook eigenlijk wel voor de hand. Wie een Indische baby
in zijn wiegje of mand ziet spartelen, geheel vrij van de ondanks
haar moderniseering Loch altijd nog eenigszins knellende banden
der kleedij van zijn collega's in Europa, terwijl hij ligt te
koesteren in de broeikas-atmosfeer van het Indische land en
zijn eerste levensjaren van zijn geboorte steeds kan doorbrengen in de buitenlucht op beschaduwde plekjes en nimmer
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vanwege het klimaat tot kamerarrest behoeft te worden veroordeeld, die zal tot eenzelfde conclusie zijn gekomen. Daarom
ook is de volgende phase voor de Indische babies ideaal. Hun
eerste wankele schreden behoeven ze niet te zetten in afgesloten
vertrekken, hun eerste wandelingen niet te maken, tot over de
ooren ingepakt, door tochtige straten, waar de wind giert om
de hoeken. Veel vlugger dan een Hollandsche baby leeren ze
loopen en buitelen over het Indische erf, gekleed in het luchtigste en gemakkelijkste van alle gewaden, de tjelana moniet, het
apenbroekje, het hansopje, dat over het bloote lijf wordt gedragen en dat nog tien jaar lang hun geliefkoosde huisdracht
zal blijven. Door deze vrijheid van bewegen en de voortdurende
gelegenheid daartoe zijn Indische kinderen over het algemeen
veel leniger dan in Europa geborenen en verbazen tijdens hun
verlof in het moederland dan ook regelmatig grootouders, ooms
en tantes door hun katachtige vlugheid. Wat de gebruikelijke
kinderziekten betreft, mazelen krijgt een Indische baby slechts
zelden, kinkhoest verloopt voor hem veel minder onplezierig
en ook sneller, roodvonk komt zelden voor, tegen typhus en
cholera worden j onge kinderen niet ingeent doch zij kunnen
met eenige nauwlettendheid tegen die ziekten zeer wel worden
beveiligd, daarentegen komen ingewandsziekten vrij veel voor
en lijden ook kinderen niet zelden aan lichte aanvallen van
malaria. Over het algemeen kunnen kinderen het warme klimaat
zeer wel verdragen en in elk geval veel beter dan volwassenen
en is hun algemeene gezondheidstoestand minstens even goed
als die van kinderen in Europa. Ook alweer door de ontzaglijke
groeikracht van het tropische klimaat groeien Indische kinderen
als kool en blijven dat doen, zoodat zij bij voortgezet verblijf
in de tropen veel spoediger uit de kluiten zijn gewassen en
in het algemeen, vooral meisjes, veel spoediger lichamelijk rijp
worden. Ik zal straks nog gelegenheid hebben erop te wijzen,
dat dit laatste intusschen geen onverdeeld voordeel is.
Levert dus de gezondheid geen bijzondere zorgen op, de
opvoeding stelt voor moeilijker problemen.
Het Indische klimaat en de Indische verhoudingen brengen
nu eenmaal mee, dat de Europeesche vrouw tal van werkjes
en tal van zorgen, die zij in eigen land zelf ter hand neemt
of zich aantrekt, in de tropen over moet laten aan inlandsche
bedienden. Zoo heeft de Europeesche moeder voor de tallooze
extra-zorgen en bezigheden, die de verzorging van de baby
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meebrengt, de onmisbare huip noodig van een baboe. Die baboe
is al spoedig het factotum, dat meestal met veel handigheid
en rustige bedrijvigheid voor baby's speciale diensten optreedt
en als zoodanig wordt gemonopoliseerd. Tusschen dit en den
geleidelijken overgang tot kindermeid it ny a qu'un pas! Zoolang baby in de wieg ligt, bepaalt zich dat tot waken, oppassen
als de moeder moet uitgaan en dergelijke. Naarmate het kind
opgroeit en begint rond te loopen, derhalve ook meer en vermoeiender toezicht noodig heeft, begint de functie van kindermeid zich te accentueeren. Nu komt de baboe in haar element.
Als kindermeid is zij, althans wat geduld betreft, niet te evenaren. Honderd en ook twee honderd keen bukt zij om steeds
weer hetzelfde voorwerp op te rapen, dat baby bij wijze van
spelletje laat vallen. Jongeheeren en jongedames van drie, vier
en vijf jaar bedient zij met de lijdzaamheid eener slavin. Elke
kindergril, elke kindernuk geeft zij gehoor met automatische
onderworpenheid, ook wanner men haar tallooze malen op
het verkeerde van haar methode opmerkzaam maakt. De baboe
begrijpt niet de strekking van dergelijke paedagogische wenken.
Het spelende kind op den weg of in den tuin volgt zij schrede
voor schrede, elke hindernis ruimt zij op voor het kleine wezentje, dat als een tyran haar zijn bevelen toeschreeuwt en als die
niet worden opgevolgd, er met zijn knuistjes op los slaat.
Soms, als het jonge kind huilt en niet bedaren wil of als het
slapen moet en niet slapen wil, heeft de baboe methodes om
het te sussen, die in de inlandsche wereld gebruikelijk zijn, doch
die naar onze begrippen weerzinwekkend zijn en die ik hier
niet vender kan beschrijven. Maar uit dit alles zal de lezer
hebben begrepen, dat wie zijn kind liefheeft, het niet aan de
baboe overlaat of althans zoo weinig mogelijk. Europeesche
moeders, die in de tropen ondanks het uitputtende klimaat
zelf de zorg voor hun kroost op zich nemen en nooit uit handen geven, verdienen daarom meer bewondering dan men zoo
oppervlakkig zou denken. Helaas zijn er in de tropen niet veel
blanke moeders, die zoo hun moederplicht begrijpen. En zoodoende zijn de tida-maoe-kinderen (tida maoe – ik wil niet)
in heel Inctie nog legio.
Nu komen wij aan de volgende phase, die van den schooltijd.
In de eerste plaats moet ik nu opmerken, dat het Indische kind
in weerwil van zijn schijnbare ongebreidelde vrijheid nu toch
reeds eenvoudige genoegens moet gaan missen, die een Euro61

peesch kind van zijn leeftijd als vanzelfsprekend beschouwt.
Daar is de verbazende hitte, die het belet om overdag te ravotten
in de gloeiende zon, en die het na schooltijd (de Indische schooltijden zijn van acht tot een uur) dwingt om in zijn slaapkamer
onder de klamboe te gaan rusten, tenzij het zich stilletjes uit
de voeten maakt en aan ouderlijk toezicht ontsnappend zijn heil
gaat zoeken op eigen of naburige erven. En daar komt het
dan onvermijdelijk in contact of met vriendjes, die ook aan
de ouderlijke contrOle ontsnappen, of met de inlandsche bedienden, die in de middaguren op het achtererf hun dolce far
niente genieten. En nu zal ik er maar dadelijk aan toevoegen
dat, meer nog dan in allerprilste jeugd het contact met de baboe,
op dezen leeftijd het contact met andere mannelijke en vrouwelijke inlandsche bedienden voor onze jeugd allerbedenkelijkst
kan zijn. De inlander heeft nu eenmaal een andere moraal dan
wij, die zeker niet het minst op sexueel gebied met de onze
verschilt. Ik kan ook hierover niet verder uitweiden, doch moet
volstaan met te zeggen, dat de omgang met inlandsche bedienden
voor onze kinderen groote gevaren voor geest en ook voor
lichaam kan beteekenen en ongelukkigerwijs ook tallooze malen
het treurige bewijs daarvan is geleverd. Ander onschuldig genoegen, dat kinderen maar ook ouders in Inclie moeten missen:
wij nemen onze kinderen mee naar buiten, gaan op vrije middagen en in de vacanties met onze zonen en dochters wandelingen en tochten maken, fietsen, picniccen, kampeeren, zeilen
enzoovoort. De Indische natuur, het Indische klimaat, het zal
den lezer uit de volgende hoofdstukken van dit boek waarschijnlijk blijken, leent zich daartoe minder en evenmin de
levenswijze der ouders en de werkzaamheden van den vader.
Althans niet in het laagland en in de steden; in het bergland
en op ondernemingen in de bergen zijn de omstandigheden
daarvoor gunstiger.
Het onderwijs op de Europeesche lagere scholen is goed.
Ook de omgang met de andere leerlingen geeft nog geen al
te groote zorgen, omdat de ouders, gezien den jeugdigen leeftijd hunner kinderen in deze periode, dien omgang nog vrijwel
geheel in de hand hebben.
De moeilijkste periode komt, wanneer de kinderen de lagere
school verlaten en de tijd is aangebroken voor H. B. S. of
Gymnasium. De tijd ligt nog niet zoo heel ver achter ons,
dat het middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs in Indie
6z

van dien aard was, dat aarzelen tusschen dit en dat in patria
onmogelijk was. Men had geen keus en moest de kinderen naar
het moederland sturen. Dat vergemakkelijkte in elk geval het
groote besluit om wat het liefste was te laten gaan, al viel de
scheiding ook even zwaar. Tegenwoordig is dat anders. Het
middelbaar onderwijs in Indie is enorm verbeterd en dat behoeft dus in vele gevallen niet langer de reden te zijn, waarom
men van zijn kinderen zal moeten scheiden.
Er kunnen echter andere redenen zijn. Ik heb reeds gewezen
op de vroegrijpheid der Europeesche kinderen in het tropische
land. Die vroegrijpheid, die maakt dat de kinderen op jeugdigen
leeftijd reeds geen kinderen meer zijn, kan voorkomen of althans
in haar gevolgen geneutraliseerd worden door tijdig overplanten
naar Europa. wanner ze echter blijven, dan zal die vroegrijpheid bij het contact met de rijpende en rijpe jeugd van
Indische H. B. S. en Lyceum hare gevaren met zich dragen.
En nu moet men bedenken, dat die Indische schooljeugd op de
bedoelde inrichtingen niet uit volbloed Europeesche elementen
bestaat doch gewoonlijk talrijke andere bevat van zeer gemengden bloede en voor een gedeelte afkomstig is van alle landaarden,
die in Jan Oost worden gevonden. Het Europeesche kind komt
hier dus op een voor indrukken en ervaringen zeer ontvankelijken leeftijd wel in een zeer speciaal milieu, dat wij in eigen
land en in normale omstandigheden zeker nimmer voor onze
kinderen zouden kiezen. En het Europeesche kind is juist nu
op een leeftijd gekomen, waarop de ouders misschien nog wel
macht en contrOle hebben over het lichaam maar niet langer
over den geest.
Daar is nog iets anders de overweging waard. Wij Nederlanders leven in Indie in een land, dat per slot van rekening
niet het onze is. Hoe goed wij er ons misschien ook hebben
kunnen aanpassen, hoe goed het er ons ook ging, het verlangen naar ons eigen land, onze eigen menschen, ons eigen
milieu hebben wij toch altijd behouden. Wij zijn altijd blijven
voelen, dat wij alleen in dat milieu tenslotte thuis hoorden.
Ontelbaar zijn de banden, die ons met het vaderland verbinden
en daaronder nemen onze jeugdherinneringen zeker niet de
laatste plaats in. Die herinneringen wenschen wij ook voor onze
kinderen. Wij voelen instinctmatig, dat onze blonde, blanke
kinderen thuis hooren aan het blonde, blanke duin, in de bosschen, op de heide, op de plassen, in de sneeuw. wat wij daar
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genoten, wat wij hun daarover vertellen, dat moeten ook zij beleven. Wanneer ze later volwassen zijn, dan mogen ze, als dat
hun wil is, teruggaan naar Indie, het land, dat inderdaad zoo veel
goeds voor ons heeft in andere opzichten en waarvan ik zeker
niets slechts wil zeggen, alleen maar dit, dat het niet het onze
is en niet dat van onze kinderen. Een Hollandsch kind behoort
op to groeien in Holland. Daar krijgt het de kenmerken van
zijn ras, niet alleen door de moedermelk, maar ook door den
invloed van lucht, zon en water, door zijn kameraden, door
het leven, in een woord, door de sfeer van het vaderland.
Dat is geen rassenwaan. Een Javaansch kind behoort immers
ook op Java. Vraag een Javaan of hid zijn kind in Holland
zou willen laten geboren worden en daar zou willen zien opgroeien tusschen vreemden in een vreemd milieu, zoodat het
later teruggekeerd als een vreemde zou staan voor zijn rijstvelden. Hij zal hoogstwaarschijnlijk neen zeggen en niemand
zal hem rassenwaan verwijten.
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HOOFDSTUK X
Wie er alzoo een Indisch erf komen opdraven. –
Huisvrouwelijke zorgen. – Inlandsche bedienden
en bediening. – De waardige sepen, de eerzame
kokki, de pruimende baboe, de kebon en de vischcouverts.

00DRA er ergens in een huis nieuwe bewoners zijn
gekomen, vooral wanneer zij blijken te zijn orang baroe
(nieuwelingen in Indie), dan gaat het gerucht daarvan
als een loopend vuurtje onder de kooplui en venters, die in
de buurt opereeren. Die kooplui en die venters zijn voor
nieuwelingen vreemde verschijningen, en het jonge huisvrouwtje zal bij het aantreden dier leveranciers van de eene verbazing
vallen in de andere. Daar hebt ge bijvoorbeeld den meubelkoopman, den toekang kaioe, die als het moet ook timmermanswerkjes
voor u opknapt. Hij torsi aan een bamboestok, die diepe groeven
snijdt in zijn naakte schouders, de meest uiteenloopende meubelstukken als daar zijn een kapstok, een rustbank, twee stoelen,
een tafel, een nachtkastje en nog veel meer, alles vervaardigd
uit allergemeenst hout en met een dun laagje bruine verf bestreken. Het zijn niet de meubels waarmede men zijn salon
inricht, maar in een Indisch huis kan toch altijd wel een of
ander uit dien voorraad worden gebruikt. Dat vindt het jonge
mevrouwtje ook en vooral de in haar oog goedkoope prijzen
doen haar besluiten een deel van het rommeltje te koopen. Eerst
later zal ze bemerken, dat haar aanwinsten ook voor de helft
te krijgen waren geweest. Men heeft ook toekangs kajoe, die
alleen maar witgeverfde of witgelakte tuinmeubelen verkoopen.
Dat is hun specialiteit. Men ziet die meubels op bijna alle
erven als zitjes opgesteld voor het thee-uur. Maar menschen
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boven de negentig kilo moeten toch liever lets koopen van
solider structuur.
Op den meubelman volgt de man met bloempotten, die met
planten, die met vogels. De laatste torst aan zijn onvermijdelij ken bamboestaak wel dertig of meer vogelkooien, waarin de
mooiste en kleurigste vogeltjes heen en weer wippen. Ook kunt
ge bij hem terecht voor konijnen en marmotten. Zijn minder
deftige collega doet alleen in kippen.
Een handwerksman en een venter heeten in het Maleisch
toekang. De man, die met varkensvleesch aan de deur komt,
is dus een toekang babi, want babi beteekent zwijn. Hij is per se
van Chineeschen landaard. Want voor den inlander is het varken
een onrein dier en hij zal zich wel wachten het aan te raken,
laat staan met deszelfs onrein vleesch langs de huizen der
blanda's te draven. En als ge een varkenscarbonade hebt gekocht, zal uw kokkie deze met een vies gezicht en nooit anders
dan met een vork aanraken. De carbonade wordt u door den
koopman overhandigd in een stuk pisangblad, bij wijze van
emballage. Pisangblad is namelijk een uitstekend pakmiddel.
De inlander krijgt er aan den warong zijn diner in gevouwen.
Vervolgens dient het hem tot bord. Uw kokkie gebruikt het
bij de bereiding der rijsttafel om er vleesch in gaar te stoomen,
waarna dit vleesch in genoemd omhulsel ter tafel verschijnt.
Het pisangblad in zijn geheel, dat soms wel twee meter lang is,
gebruikt de inlander bij een opkomende regenbui als paraplu.
Dan plukt hij het even langs den weg, zooals wij in zoo'n geval
in de Kalverstraat te Amsterdam een regenscherm koopen voor
een kwartje. Tot het dagelijksch bezoek op het erf valt nog
te rekenen de toekang sajoer, de toekang kentang, de toekang
boea en de toekang telor, die respectievelijk groenten, aardappelen, vruchten en eieren verkoopen. De heeren hebben geen
vaste prijzen. Die varieeren naar gelang de buurt is en de welstand en onervarenheid der bewoners door hen worden getaxeerd. Het onervaren huisvrouwtje wordt dus wat men noemt
„genomen". Ze betaalt en betaalt maar, totdat ze op het eind
van de maand haar huishoudboekje opmaakt en zeer somber
gestemd de toekomst tegemoet blikt. Mocht ze tegen dien tijd
een welwillende en ervarener vriendin hebben gevonden, die
haar wil inlichten, dan bestaat er groote kans, dat haar volgende
maandelijksche balans er beter zal uitzien. Langzamerhand zal
ze dan leeren „tawarren", d.w.z. afdingen, een werkwoord dat
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in Indio op alle wijzen wordt vervoegd den ganschen langen
dag en dat de basis is van elke groote en kleine handelstransactie
in het Oosten. Een koopman, dien ge zonder af te dingen zijn
prijs betaalt, zal u niet voor vol aanzien. Dat geldt volstrekt
niet alleen voor de Chineesche en de Bombay-winkeliers, maar
ook volkomen voor de kooplui en venters aan de deur. Om
het in Indio zoo ver te brengen, dat men voor al zijn inkoopen
ongeveer den reeelen prijs betaalt, dat vereischt langer verblijf,
geduld, routine en ervaring.
Een der onmisbaarste verschijningen op het erf is die welke
luistert naar den naam van toekang menatoe. Dat is de waschman.
Ge moet hem niet als vasten waschman aannemen alvorens ge
zijn tarieven hebt vergeleken met die van andere waschmannen,
want deze persoon is van nature geneigd om u af te zetten.
Wanneer men het eens is geworden, hurkt hij voor u neer
en wacht af, wat ge hem aan waschgoed zult toewerpen. Dat
alles knoopt hij in een grooten doek, maar laat het hem vooral
niet doen, voordat ge met de grootste nauwkeurigheid hebt
genoteerd, wat ge aan zijn tijdelijke zorgen gaat toevertrouwen.
Daarop vertrekt hij met veel heilwenschen en hij gaat uw witte
pakken en de rest wasschen in de rivier met het gele water.
Dat zal hij doen op een zonderlinge wijze, namelijk door het
ingezeepte goed lang en hard te slaan op den steenen walkant
dan wel op planken schragen. Aldus slaat hij het smetteloos
wit en brengt het u keurig gestreken en gesteven thuis. Van
het glanzen van stijve boorden en van manchetten heeft hij geen
flauw begrip. Het waschgoed lijdt nogal hevig door de methode
van het slaan, maar daaraan is niets te doen. Wat ge wel kunt
doen, is nauwkeurig verifieeren, wat de toekang menatoe u
terugbrengt. Daaraan zal zeker iets ontbreken. Betaal hem niet,
alvorens hij het ontbrekende heeft teruggebracht.
Laat het echter den zuinigen en met hygienische gevoelens
behepten mensch een troost zijn, dat er tegenwoordig - en
vooral in de groote steden - ook betere en hygienische waschinrichtingen bestaan, zooals bijvoorbeeld de bekende waschinrichting van Hotel Des Indes te Batavia. Vele huisvrouwen
„behandelen" bovendien met behulp van een waschmeid de
geheele of gedeeltelijke wasch thuis - en dat is en blijft heel wat
beter dan het gedoe bij den „menatoe", door wrens „kali"
( sloot of beekje) meer vuil en afval dan water stroomt!
De beschrijving van het Indische huis en van het milieu,
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waarin het Europeesche gezin leeft, zou niet compleet zijn,
als ik zou nalaten te vertellen hoe de Europeaan in Indie wordt
bediend. Want de bediening speelt in de tropen een heel wat
gewichtiger rol dan in kouder streken. Ik wil hiermede nets
afdoen van de allergewichtigste rol, Welke het dienstbodenvraagstuk in menig huishouden in Holland speelt. Ik ben niet
blind voor het drama, wanneer een beproefde Hollandsche
keukenmeid haar dienst opzegt, wanneer gij, geachte lezeres,
u een tijdlang met een onbekwame daghit moet behelpen. Neen,
zeker niet. Ik realiseer deze onaangename situatie volkomen,
maar daar blijft zelfs in het ergste geval nog een troost. De
geachte lezeres kan zelf voor haar fornuis gaan staan, haar echtgenoot kan een vaatdoek hanteeren en de kopjes drogen, de
oudste dochter kan de bedden opmaken en een werkvrouw
kan desnoods de kachels aanmaken en de gang schrobben.
Zulk een oplossing zou echter in Indie onmogelijk zijn. Want
in de eerste plaats verricht een net Europeaan in Indie geen
handenarbeid of huiswerk vanwege zijn prestige, en in de ti eede
plaats is het daarvoor ook veel te warm. Een Europeesch gezin
kan het in Indie eenvoudig niet zonder bedienden stellen en
het heeft daarvan gewoonlijk een collectie, waarvan u, als u het
nog niet wist, vreeind zult opkijken.
Laat ik eerst den hoofdpersoon bij u introduceeren. Dat is
de huisjongen, de zoogenaamde djongos. Hij is eigenlijk het
factotum. Zijn functies zijn veelvuldig en uiteenloopend. Hij
is het, die bij het krieken van den dag uw kop koffie serveert
om vervolgens zijn aandacht te gaan wijden aan het schoonhouden van voor- en binnengalerijen, het klaar zetten van het
ontbijt, het koken of bakken van uw ochtendeitje, het bereiden
van uw havermout. Bij dat alles is hij in werktoilet, d.w.z. hij
draagt een gekleurd overhemd zonder boord, zijn sarong is
ietwat nonchalant om zijn gordel geplooid en onder zijn arm
klemt hij den onafscheidelijken stofdoek, die hem nooit verlaat,
en die evengoed dient tot het afstoffen van stoelen, het glimmend
wrijven der borden en het afdrogen van zijn nu en dan transpireerend gelaat. De djongos dekt de tafel voor de lunch, bedient
aan tafel, en trekt zich daarna terug in de bijgebouwen voor
zijn middag-siesta. Ook wel legt hij dan bezoeken of of ontvangt
ze bij den put op het achtererf. Bovendien neemt hij zijn
middagbad. Zoo omstreeks half vijf, als zijn meesters gaan
theedrinken in de voorgalerij of in den tuin, verschijnt de
68

djongos in een helder wit, stijf gesteven pak, de zoogenaamde
jas toetoep of gesloten jas met stijf opstaanden boord. In zijn
pantalon ligt een onberispelijke vouw, de broekspijpen zijn
omgeslagen naar de laatste mode. Onder de jas komt even een
tip van den bontgekleurden sarong to voorschijn, die nu strak
om zijn heupen is gedrapeerd, de hoofddoek ligt sierlijk om
zijn blauwzwarte lokken. Niet zelden draagt hij een horlogeketting, waaraan in dagen van buitensporige weelde een nikkelen horloge hangt.
Behalve wanneer een enkele maal zijn kleine zorgen om de
theetafel worden vereischt en wanneer hij later op den avond
met een kruik of flesch en kleine glaasjes opdraaft of het ijs
voor een whiskey soda aandraagt, heeft de djongos tot aan het
avondmaal een heerenleven. Meestal zit hij dan gehurkt op het
muurtje dat het voorerf van den straatweg afscheidt, in een
houding, die wij als een wonder van evenwichtskunst beschouwen, doch die hem niet de minste inspanning kost.
Integendeel, hij rust in zalig nietsdoen en het feit, dat hij
zich met zijn teenen vasthoudt aan den gepleisterden muurrand
is even natuurlijk als de positie van een vlieg, die er eens even
haar gemak van neemt tegen een plafond. Eindeloos veel strootjes rookt hij aldus en met half of geheel dichte oogen blaast
hij den blauwen rook voor zich uit. Maar ook dikwijls zitten
de djongos' van de Buren naast of om hem heen en wordt er
geredekaveld naar Oosterschen trant met monotoon murmelende stemmen en nu en dan een langgerekten uithaal.
Het avondeten brengt hem weer in actie, maar dan is ook
zijn dagtaak afgeloopen en heeft hij vender den avond en den
nacht vrij voor zijn particuliere genoegens. Dit is in het kort
de figuur van den djongos. Maar het spreekt vanzelf, dat er
verscheidene nuances zijn. In een deftig huis bij menschen in
goeden doen heeft hij zoo'n beetje het karakter van een buttler.
Zijn titel is dan sepM. Niet zelden draagt hij dan ostentatief een
zilveren of nikkelen vulpotlood en heeft hij een anderen djongos
voor het gewone werk onder zijn bevelen.
Het personage dat onmiddellijk op hem volgt in belangrijkheid, is de kokki. Gib hebt reeds geraden, dat dit de keukenmeid moet zijn. Inderdaad, zoo is het. Zij is keukenmeid, kookster, kokkin, maar dan ook niets anders. Een kokki, die een
lekkere rijsttafel kan prepareeren en een behoorlijk Europeesch
menu kan klaarmaken, is van onschatbare waarde en waardig69

heid. Het zou beneden die waardigheid zijn om nog jets anders
uit te voeren behalve het schoonhouden van haar potten en
pannen en haar keuken. Zoodra het maal bereid is en de pannen
schoon, verwisselt zij haar werkbaadje voor een feestelijk jakje
en verlaat wiegelend en opgeruimd het terrein harer werkzaamheden. Ilc vergat bijna te zeggen, dat zij ook de noodige inkoopen doet voor de keuken. Zij koopt op den pasar (markt)
groenten, vruchten enz. en als het te pas komt visch of een
kip. Op deze inkoopen heeft zij haar stilzwijgende provisie.
Op elk poste smokkelt zij een paar centen en zoolang het
resultaat harer werkzaamheden bevredigend is, zal geen verstandige huisvrouw daarover vallen.
Toch hebben nu ook de slechte tijden wel invloed uitgeoefend
op het vak van djongos en van kokki. Dikwijls moeten
de „minimum"-menschen zich behelpen met een „minimum"djongos, een halfwasje, terwijl het vak van „kokki" en „baboe"
(zie hieronder) gekoppeld wordt, waardoor de baboe-kokki
ontstaat, die als regel noch als kokki noch als baboe voldoet.
Bovendien zijn de nieuwerwetsche en kleinere moderne huizen niet meer van zoo ruime erven en bijgebouwen voorzien,
zoodat daar de bedienden na hun dagtaak Haar hun woning
in den stadskampong terugkeeren, om eerst 's ochtends vroeg
weer te verschijnen, tenzij zij (en dat gebeurt nogal eens bid
de meer „losse" verbanden) plotseling sakit keras (zwaar ziek)
of sakit demam (koorts) of sakit peroet (buikpijn) zijn geworden en weg blijven, hetzij voor goed, hetzij voor eenige dagen.
Het bedienden-vraagstuk is er, vooral in de grootere plaatsen
in Indie, niet prettiger en gemakkelijker op geworden!
Even onmisbaar als djongos en kokki, maar niet zoo waardig
is de baboe. Daarvan heeft elke lezer wel eens gehoord. Misschien
heeft men er zelfs wel eens een gezien, wanneer zij in den Haag
door Duinoord wandelde. Men ziet in deze omstandigheden
de baboe echter lang niet op haar fleurigst. Meestal huivert zij
of bibbert zij in deze streken van den aardbol en draagt zij
hoeden, rokken en schoenen van haar nonja oftewel mevrouw.
Zoo jets flatteert niemand, ook geen baboe. In het Indische
huis echter is zij in haar element. Een Indisch huishouden
zonder baboe of meervouden daarvan is eenvoudig ondenkbaar.
De baboe doet alles, wat de djongos niet doet. Zij houdt
de slaapkamers schoon, verzorgt de bedden en de klamboes,
zij is tegelijk soubrette, femme de chambre, kindermeid, naai7o

ster, strijkster, zij doet de kinderwasch en als men niet op haar
let, dan pruimt zij. Zij pruimt sirih-proppen. Zij krijgt daarvan
vuurrood speeksel in grooten overvloed. Zij deponeert dat,
waar zij het kwijt wil zijn. De resultaten zijn uiterst onsmakelijk.
Daarom mag een nette baboe niet pruimen op het erf van haar
meester. Doet zij het toch, dan krijgt zij standjes, bij recidive
moet zij verdwijnen. Er gaan roerende verhalen over baboetrouw. Dit komt in werkelijkheid Bens voor op tienduizend
baboes. De negenduizend negenhonderd negen en negentig
andere zijn niet trouw. Bijna altijd zijn zij gewillig, ofschoon
onbevattelijk. Bijna altijd hebben zij amourettes op en bij het
erf en na zonsondergang maken zij zich op ter wandeling in
lichtblauwe of rose of groene of gele baadjes met gouden
spelden.
Het spreekt vanzelf, dat ook alweer de grootte van het huis
en de gegoedheid der bewoners den doorslag geeft bij het
aantal baboes. Niet zelden ook het aantal kinderen. Dat iedere
spruit zijn lijfbaboe heeft, is waarlijk niets bijzonders.
Een personage, dat ik ook uitvoerig moet bespreken, is de
kebon. Dat is de tuinjongen. Maar behalve dat is hij ook duvelstoej ager.
De lezer zal zich herinneren, dat een Indisch erf dikwijls
van bij ons ongekende afmetingen is. Dat erf schoonhouden
vereischt de zorg van een afzonderlijken gedienstige. De kebon
scheert het gras, dat in Indie verbazend vlug groeit, zooals
trouwens alles. Ondanks het feit, dat de grassnijmachine reeds
lang is uitgevonden, scheert de kebon nog altijd zijn gazon
met een lang, gebogen vlijmscherp mes, een soort van korte
zeis. Hij doet het hurkend en of en toe valt hij onder het werk
in slaap. Het is namelijk een der typeerende eigenschappen van
een kebon, dat hij kan slapen, waar en wanneer hij wil. Meestal
acht hij dat moment gekomen, wanneer het oog zijns meesters of
meesteres hem niet bespiedt. Behalve van grassnijden en onkruid
wieden heeft de kebon van planten en tuinbouw in het algemeen geen flauw begrip. Daarentegen is hij een bolleboos in het
messenslijpen. Geef hem een mes, een fonkelnieuw mes, en hij
zal het slijpen op de stoep, totdat een toeval hem doet ophouden of wakker maakt, of totdat er van het lemmet nog maar
een streepje is overgebleven. Geef hem nimmer uw zilveren
vischmessen, zonder bedenken slijpt hij ze eveneens op de stoep,
totdat enz., zee boven. De kebon is, wanneer hij niet slaapt,
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verbazend handig in knutselen. Hij timmert een kippenhok uit
een oude kist, hij maakt een vlieger uit een krant en een stukje
rottan, een vliegmachine uit een lucifersdoosje, twee blaadjes
en een touwtje. Hij wascht de Borden, hij haalt het ijs aan het
ijsstalletje en blijft zoolang onderweg, totdat de heeft gesmolten
is, hij slaapt 's nachts in een oude pakkist en loopt zeer summier
gekleed in een kort broekje en een netje, dat grootendeels bestaat uit gaten.
En tenslotte moet ik ook nog den chauffeur bij u inleiden.
Hij is als regel de brutaalste, de vuilste en de best betaalde
der bedienden. Want weliswaar rijden zeer vele Europeanen,
en rijden ook hun echtgenooten zelf, maar wie het eenigszins
kan betalen heeft desondanks een chauffeur. Als regel rijden
zij goed, maar onmogelijk hard en „scherp". Zonder voortdurend en ook alweer scherp toezicht onderhouden zij (de
enkele goeden niet to na gesproken) den wagen op hun manier,
dat wil zeggen zij poetsen veel aan den buitenkant en laten
daar, waar het oog des meesters niet doordringt, zitten wat zit.
Er zijn er echter ook, die in het inwendige nu en dan gaan
knutselen. . . hoedt u voor dezulken ! Laat uw wagen liever
regelmatig eens per maand en op abonnement bij een behoorlijke autozaak grondig nazien, olien, schoonmaken enz. — als
regel hoort u dan ook wel (of u leest het op het rapport van
de autozaak) hoe de verhouding chauffeur-wagen is.
De chauffeur krijgt een vrij hoog salaris – afhankelijk alweer
van de plaats van inwoning. In Batavia en Soerabaja was het
geen zeldzaamheid, dat de chauffeur van goed gesitueerde
families van f 4o tot f 5 o p.m. verdiende. En. . . als meneer mee
naar buiten trekt of voor een paar dagen mee op reis moet,
dan krijgt hij nog een eetgeld van f 0,50 tot f 0,75. En
vrijwel overal krijgt hij „procenten" van de benzine en de olie,
dewelke de Chinees van de pompinstallatie hem eens per maand
uitkeert. . . de chauffeur is in dit opzicht de immer trekkende!
Maar een goede chauffeur is, evenals een werkelijk goede jongen
en een voortreffelijke kokki, in Indie zijn loon waard – „soesah"
met bedienden is daarginds nog veel erger dan hier in Holland !
De Indische bediendenstoet bestaat dus minstens uit vier
maar vaak uit aanmerkelijk meer personen. Ik vertelde reeds,
dat dit personeel in de oudere en ruimere huizen gewoonlijk
met gezin en voorouders en familieleden op het erf woont in
de zoogenaamde bijgebouwen. Het hangt slechts van de mees72

ters af, of men van dit gehucht last heeft of niet. Wordt men
door zijn bedienden gerespecteerd om strikte rechtvaardigheid
en onverzettelijk optreden, heeft men er met andere woorden
goed den wind onder, dan wordt inlandsche bediening door
geen andere geevenaard; in het andere geval is het misêre
ouverte. De juiste manier van optreden leert men na enkele
jaren van tropenverblijf wel door veel onaangename ervaringen.
Het is nu eenmaal een zure appel, waar elk ongeroutineerd
Hollandsch huisvrouwtje doorhepn moet bijten. Naarmate de
kennis van de taal vordert, wordt ook de omgang met de
huisbedienden gemakkelijker en de juiste wijze van optreden
duidelij ker.
Van dezen omgang en de zich daarbij voordoende eigenaardigheden zal ik nog het een en ander vertellen.
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HOOFDSTUK XI
Bijgeloof. - Offermaaltijden met kreeft en sardientjes, en wat ze den nieuweling soms kosten. De vrouwen mogen toekijken. - De rol van het
voorschot. - Buikpijn en sterfelijke ouders. - Veel
tact, geen humor.

G

E betrekt een nieuw huis, uw zoon of dochter wordt

geboren, ge viert uw verjaardag, een uwer huisgenooten
huwt, gij zelf of een der uwen wordt ernstig ziek, bereidt u dan voor op een zachten wenk uwer bedienden, dat het
wenschelijk wordt geacht, dat gij een slamatan geeft. Een slamatan is een soort van religieusen dankmaaltijd om goden en
geesten prettig te stemmen. De inlander, die officieel Mohammedaan is, kent echter daarenboven nog een aantal geesten en
goden en krachten in zijn bestaan, waarvan wij ons moeilijk
een begrip kunnen vormen.
Hij is buitengewoon bijgeloovig en schier alle handelingen
van eenig belang worden beinvloed door overwegingen van
bovennatuurlijken aard. Er zijn slechte dagen, waarop het niet
geoorloofd of niet wijs is iets te ondernemen, er zijn goede
dagen, waarop hij vol moed de moeilijkste avonturen onderneemt. De stand van de maan en van de sterren, zij zijn van
invloed op zijn daden, de gebeden van priesters, eigen offeranden, de tusschenkomst van doekoens, een soort van toovenaars,
die ook aan geneeskunde doen, zij zijn samengeweven met zijn
dagelijksch bestaan. Bij elke belangrijke daad in zijn leven
behoort een offer om bovennatuurlijke krachten gunstig te
stemmen, bij elke gebeurtenis, die hem of zijn omgeving of
zijn arbeid bedreigt, behoort een offer om de geesten te verzoenen, bij elk feit, dat tot dankbaarheid stemt, behoort een
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dankoffer. Ik zou over de bijgeloovigheid van den inlander
nog veel meer kunnen vertellen, maar wij zullen ons bepalen
tot de rol, die de geesten spelen in onzen omgang met onze
bedienden. Derhalve, er zijn oogenblikken in ons gewone
huiselijk bestaan, dat een slamatan gegeven dient te worden,
wil de goede stemming onder de bedienden geen gevaar loopen.
Elk verstandig meester zal zich daarnaar schikken, al is het ook
noodzakelijk, dat men met 's lands wijs op de hoogte zij, want
de bijgeloovige inlander is slim genoeg om telkens, als hij trek
heeft in een lekker dineetje, den blanken nieuweling wijs te
maken, dat er een of andere geest gunstig gestemd moet worden. De slamatan wordt mogelijk gemaakt door geld, zooals
de lezer reeds zal hebben begrepen. Dit geld wordt aan de huisbedienden hoofdelijk verstrekt, dan wel als totaal-bedrag aan
den sepên ter hand gesteld. Een eenvoudige slamatan kost vijf
gulden, geeft men drie of vier rijksdaalders, dan gaat men door
voor een goedgeefsch en edel heer. Onze eerste slamatan, toen
ik met mijn vrouw grasgroen in Indie aangekomen ons eerste
huffs op advies van mijn djongos voor kwade geesten wilde
beveiligen, kostte zeven en tachtig gulden. Ik ging dientengevolge bij mijn personeel niet door voor een goed en edel
heer, maar voor totaal krankzinnig. Zij hadden mij eenvoudig
de onkosten als fantastisch hoog voorgesteld, wel wetend met
een „baar" te doen te hebben. Ik was er ingevlogen, en wend
uit dankbaarheid niet meer behoorlijk bediend. Mijn personeel
dacht, dat het bij zulk een dwaas nu verder ook niets meer
behoefde uit te voeren. Ik moest ze alien achtereenvolgens
ontslaan en nam de les voorgoed ter harte.
Bij een slamatan behoort een doekoen of een hadji, de laatste
is iemand, die de bedevaart naar Mekka heeft gedaan en dientengevolge in zekeren reuk van heiligheid staat. De hadji prevelt
gebeden en dan zetten de mannelijke bedienden en hun gasten
zich aan den maaltijd. De gasten zijn de mannelijke bedienden
van de naburige huizen. De vrouwen hebben den maaltijd
bereid, maar mogen verder op een afstand toekijken hoe hun
heeren en meesters zich te goed doen. De vrouwen worden
N.) zulke plechtige gelegenheden niet waardig geacht mede aan
te hurken. Dit feit typeert eenigszins de plaats, die de vrouw
in de inlandsche maatschappij is toegewezen. Het eten wordt
zooalsgezegd, door de vrouwen bereid. Het bestaat voornamelijk uit rijsttafel, maar ook uit blikjes zalm en kreeft en
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sardines en andere lekkernijen, waarvan Kromo lang niet afkeerig is. Uit beleefdheid wordt een of ander van het gastmaal,
bijvoorbeeld een geroosterde kippebout met rijst, aan den blanken meester en zijn gade aangeboden. Men doet verstandig
dit lekkere hapje met gepaste vreugde to verorberen, een weigering of terzijde plaatsen zou zeer onhoffelijk zijn en als zoodanig
worden opgenomen. Meestal wordt niet al het kostelijke dadelijk
ter plaatse opgegeten, doch een iegelijk neemt „per pisangblad"
nog het een en ander naar huis en erf mede.
De slamatan is ook gebruikelijk bij den bouw of de opening
van groote openbare en particuliere gebouwen. Al het personeel, dat bij den bouw betrokken was, neemt deel aan de
slamatan en tevoren wordt op een of andere plek op het erf
onder plechtige gebeden een karbouwenkop begraven!
Zoolang een djongos, een baboe, een kokki, een kebon geen
perskot heeft, voelt hij of zij zich niet op zijn of haar gemak
op het erf van den meester. Perskot is evenals aspirine een
universeel geneesmiddel. Het komt van het goed Nederlandsche
woord „voorschot" en is daarvan de Maleische verbastering.
Het beteekent voorschot op het loon. Een nieuwe bediende
treedt bij u in dienst, den eersten dag reeds vraagt hij om
perskot. Het is al naar uwe goedgeefschheid of naar de omstandigheden, dat hij zijn heele, de helft of een fractie van zijn
maandloon ontvangt, waartegenover hij de belofte stelt, dat hij
het perskot met een rijksdaalder, een gulden per maand, of ook,
wanneer het hem gelegen komt, zal afbetalen. Verschijnt hij
den volgenden dag niet meer op het appel, dan zijt ge uw geld
kwijt, want de politie kan hem ook niet vinden. Immers, het
adres in den kampong, dat hij opgaf, is valsch of bestaat niet,
en nauwelijks het stof van uw erf van zijn voetzolen of hij
heeft zijn naam veranderd of het pseudoniem, waaronder hij
zich bij u aandiende, laten varen. Maar ook uw verknochte
bedienden zitten tot over de ooren in het perskot, zelfs de
deftigste sepên. Een inlander kan nu eenmaal niet contant leven,
dat is de vloek van het inlandsche yolk en de vreugde van alle
Arabische en Chineesche woekeraars, die door dezen verderfelijken karaktertrek rijk worden. Bij gelegenheid van inlandsch
en van Europeesch Nieuwjaar moet er nog eens extra perskot
worden gegeven, en verder wordt er om gevraagd wegens tal
van andere motieven, die de vindingrijke inlander uit zijn mouw
schudt, als het moet. Het is ook al weer de ervaring, die leert
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wanneer en hoeveel perskot men verstandig doet te geven.
Toch woekert tegenwoordig de perskot-ziekte niet meer zoo
hevig als in vroeger jaren. En in elk geval: de bedragen zijn
meer op de „nooden des tijds" gericht; wie tegenwoordig zijn
werkelijk goede bedienden met nieuwjaar een maand voorschot
geeft is een groot en edel en bovendien een goed gediend heer.
En ook bij het aannemen van nieuwe bedienden geve men niet
dadelik voorschot; wacht eens af hoe de nieuweling is ! Maar:
help uw bedienden ook als ze in de knel zitten, de Oostersche
samenleving is nu eenmaal een heel andere dan de onze, de
Oosterlingen leven en denken en doen anders dan wij en. . .
ach, u geeft uw kind toch ook meer zak- en snoepgeld dan
dikwijls te verantwoorden is. Maar nu ja, het is immers een
kind? Juist – en op zoo'n kind lijken uw bedienden ook: zij
kunnen het niet helpen dat zij meer krekel zijn dan mier.
Als een lid van uw personeel verlof wil hebben of eenige
dagen vacantie, dan meldt hij zich sakit peroet, ziek (sakit) in
den buik (peroet). Heeft hij veelvuldiger buikpijn dan waarschijnlijk is voor een sterfelijk mensch, dan verzoekt ge hem
beleefd doch dringend om zijn ziek lichaamsdeel voor eeuwig
uit uw gezichtskring te verwijderen. Maar om dezelfde reden
van vacantie laat hij zonder blikken of blozen ook zijn vader
of moeder sterven, weshalve hij dan natuurlijk ter begrafenis
moet gaan. Laat hij zijn vader of zijn moeder twee- of driemaal
sterven binnen het half jaar, dan verzoekt ge hem eveneens om
te verdwijnen. Maar ook dit alles hangt weer af van uw persoonlijk prestige en uw slag om met de menschen om te gaan.
Bezit ge die niet, dan zijn de buikpijn en de sterfgevallen niet
van de lucht.
Trouwens tact is bij den omgang met den inlander in het
algemeen en met de bedienden in het bijzonder, een voornaam
ding. Draag nooit uw djongos op om de kokki uit uw naam
jets te gelasten. Hij zal het doen, trotsch als een pauw en uit
de hoogte als een tyran, met een onverdraaglijk air van meerderheid. Maar kokki zal er zich onherstelbaar beleedigd door gevoelen. En als dat eenige malen gebeurt, dan zal zij vinden,
dat er met de verhoudingen op het erf jets mis is, zij zal zich
onbehaaglijk gaan voelen en op den eersten dag van de volgende
maand, als zij haar geld gebeurd heeft, zit ge zonder keukenprinses !
Een inlander raakt verbazend gauw de kluts kwijt. Men
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noemt dat bingoeng, verlegen, in de war. Brengt ge een kleine
wijziging in de schoonmaakmethodes uwer baboe, zij zal er
absoluut door van de wigs Taken en ettelijke dagen noodig
hebben om aan het veranderde gezichtspunt te wennen. Uw
djongos bedient u correct aan tafel, maar o wee als ge een gast
krijgt en als de djongos geen doorgewinterd exemplaar is. Dan
zal hij met de pudding binnendraven in plaats van met de soep
en op het achtererf zult ge onheilspellende geluiden van gebroken glaswerk hooren. Wordt ge dan bovendien boos en
geeft ge hem een schrobbeering, dan zal hij u mosterd brengen
in plaats van limonade en een lepel om uw sinaasappel te pellen.
Zijn excuus is, dat hij van Westersche eetmethodes niets begrijpt
en de volgorde en den aard zijner diensten automatisch van
buiten heeft geleerd. Een kleinigheid is voldoende om hem de
volgorde te doen vergeten. Maak ook nooit grapjes met uw
bedienden, zij verstaan geen humor, althans geen Westerschen.
Maak dan ook nimmer een lid van uw personeel belachelijk in
tegenwoordigheid van de anderen. Hij zal het nooit vergeten
en vergeven. Wees streng, stipt rechtvaardig, laat nooit de
teugels losser, heb hart voor uw menschen, wanneer het te pas
komt, maar zie niet op tegen een gepeperde schrobbeering
onder vier oogen, en ge zult op uw wenken bediend worden.
Tot het bedienden-personeel behoort tot op zekere hoogte
ook de djait, de inlandsche naaister. Dagen lang zit zij stil,
in elkaar gevouwen te naaien in een hoek der achtergalerij,
meestal vergezeld door het zuigelingachtig gedeelte van haar
kroost, dat in een slendang om haar heup gebonden of en toe
onder het naaien op de natuurlijke wijze wordt gevoed.
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HOOFDSTUK XII
Een noodzakelijke voorzorgsmaatregel. - De
Europeesche keuken. - Indo-Europeesche groenten. - Wat de huisjongen van gekookt water begrijpt. - Leve het blikje. - Snert en boerekool met
worst. - De „vrieskamer".

OORDAT ik jets ga vertellen over de gastronomische
geneugten van den Indischman moet ik een waarschuwing
plaatsen aan het adres van aanstaande Indie-gangers, een
waarschuwing, die helaas in onzen ook door de medische wetenschap zoo verlichten tijd toch altijd nog noodig blijkt, omdat
er steeds nog lieden worden gevonden die of uit onwetendheid
Of uit roekelooze lichtvaardigheid een der noodzakelijkste voorbehoedmiddelen tot het behouden hunner gezondheid in het
tropische land plegen na te laten. Dat voorbehoedmiddel is de
eenvoudige daad om zich te laten inenten tegen typhus en
cholera. Het risico, dat men loopt om een dezer twee ziekten
te krijgen, is oneindig veel grooter in de tropen dan in Westersche landen. Typhus en cholera heerschen in Indie altijd, en
het besmettingsgevaar is zeer veel grooter dan bier. Voor niet
ingeente lieden is het verloop dezer ziekten meestal doodelijk,
ingeente dito's kunnen, indien ze de gewone voorzorgsmaatregelen verwaarloozen, even goed typhus of cholera krijgen,
maar voor hen is de afloop bijna nimmer tragisch. Men zou
zoo zeggen, dat dit verschil nogal van beteekenis is, maar toch
zijn er, ik herhaal het, nog altijd menschen, die dan pas om
het in stand houden van hun stoffelijk omhulsel beginnen te
denken, wanneer het te laat is. Het inenten tegen typhus en
cholera is een eenvoudige geschiedenis, men kan er voor terecht
bij iederen dokter en het verdient de sterkste aanbeveling om
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dezen voorzorgsmaatregel te nemen voor het vertrek naar Indie
of anders terstond na aankomst.
In Indie is voor de meeste Europeanen de Europeesche tafel
regel en de Indische tafel veelvuldige uitzondering. De Europeaan kan de Indische tafel door haar eigenaardige samenstelling
op den duur niet als dagelijksche spijs verdragen, al vindt hij
ze ook nog zoo lekker en daarom houdt hij zich onder de
palmen als regel aan zijn Westersch menu, van soep, vleesch,
groenten, aardappelen en een toetje. De Europeesche keuken
moet natuurlijk wel een beetje aan de omstandigheden worden
aangepast, evenals de Indische zich, voor Europeanen toebereid,
een beetje naar den Europeeschen smaak moet voegen.
Voor pas geimporteerde en dus nog niet gee gutineerde Hollandsche huisvrouwtjes is dat aanpassen van h Nederlandsche
kokerij aan de Indische toestanden in den beginne niet zoo heel
gemakkelijk. Men neme b.v. de groenten. Men kent er van onze
tallooze Nederlandsche groentensoorten slechts betrekkelijk
weinige, zooals spinazie, andijvie, sla, stoofasperges, aubergine,
worteltjes en last not least aardappelen, doch van deze laatste
maar een soort. Daaruit moet men hoofdzakelijk zijn keuze doen,
doch dat kan men dan ook het gansche jaar, want deze groenten
worden in de bergen geteeld en hun groei is van geen jaargetijde afhankelijk zooals in Europa. Daar staat tegenover, dat
de smaak lang niet is als van hetzelfde product in Nederland.
Indische spinazie, andijvie, sla, het smaakt alles zoo wat hetzelfde en niet zoo heel erg goed. Het is namelijk een eigenaardig verschijnsel, dat in Indie, het land van de onbegrensde
vegetatie, de Europeesche producten slechts bij uitzondering
goed aarden en dan nog meestal ten koste van den smaak.
Sla wordt door voorzichtige menschen, die naar de adviezen
van hun huisarts luisteren, niet in rauwen toestand gegeten van
wege het dysenterie- en cholera-gevaar. De prijzen zijn, daar
de groenten slechts in de bergen worden geteeld en vervolgens
naar de lagere streken moeten worden vervoerd, natuurlijk lang
niet goedkoop en de Nederlandsche huisvrouw heeft hierbij,
evenals bij zooveel andere artikelen, haar Nederlandsche prijsbegrippen te herzien, ook al beginnen op velerlei gebied tegenwoordig de Indische en de Hollandsche prijzen op elkaar te
ij ken — Holland is meer en meer een peperduur land geworden!
De vleeschprijzen verschillen niet zooveel van de onze, maar
het vleesch staat ook alweer in kwaliteit achter bij onze Neder8o
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landsche biefstukken. Melk en eieren zijn in Indie even duur
als in ons gezegend land. Indische eieren zijn bovendien half
zoo groot als het product van een Nederlandsche kip, die op
haar beurt weer zich verhoudt tot haar Indische collega als een
weldoorvoede hommel tot een mug. Tegenwoordig bezit Indie
echter ook zijn hoenderparken, waar men, ongeveer tegen Hollandsche prijzen, uitmuntende eieren kan verkrijgen. Melk wordt
slechts gedronken uit gesteriliseerde flesschen — op vrijwel alle
melkerijen wordt voortdurend en scherp toezicht uitgeoefend
met het oog op ziektegevaar e.d.
Op plaatsen waar geen gemeentelijke waterleiding bestaat —
en vrijwel alle „gemeenten" bezitten zoo'n waterleiding — wordt
al het water, bestemd voor koken en drinken, gekookt en in
filters of flesschen bewaard. In hotels en op plaatsen, waar men
omtrent de deugdelijkheid van het water geen zekerheid heeft,
informeere men steeds terdege of het water „uit de kraan"
gedronken kan worden ! En zelfs dan nog doet men dikwijls
beter door gekookt en in de ijskast afgekoeld water dan wel
aer blanda (spuitwater) te drinken: met water zij men in Indie
deer voorzichtig ! Een zorgzame huismoeder laat het koken van
het water nimmer aan de bedienden over, doch houdt daarop
altijd persoonlijk toezicht. De inlander mist namelijk elk elementair begrip van hygiene en het blijft uw huisjongen en uw kokki
ten eenenmale ontgaan, waarom water moet worden gekookt.
Zij zullen daarom, als gij er niet op let, het onder uw persoonlijk
toezicht gekookte water zonder blikken of blozen gieten in een
glas, dat zij even te voren met putwater hebben omgespoeld
en daarna niet gedroogd.
Uit het bovenstaande volgt, dat de huisvrouw, die haar Europeesche keuken in Indie handhaaft, en dat gebeurt bijna altijd,
dikwijls voor niet geringe moeilijkheden staat bij de dagelijksche
vaststelling van haar menu. Dan brengen de conserver redding.
Deze worden in Indie in ontzaglijke hoeveelheden gebruikt.
Tieleman en Dros zijn in Indie even populair als in Nederland.
Peek en Cloppenburg of C. en A. Versche doperwtjes, sleepasperges, celeri au jus, schorseneeren, spruitjes, roode en witte
kool, zuurkool, de Indischman eet ze uit blik 1 Groentesoep,
oxtailsoep, bouillon, pouletsoep, erwtensoep, uit blik ! Knakworstjes, braadworst, rookvleesch, leverpastei, champignons,
havermout, uit blik ! Men make ook bier een onderscheid tusschen groote en kleine, meer afgelegen plaatsen. Want ook op
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culinarisch gebied en op het gebied van groentenkweek, conserveeren van groenten, vleesch, vruchten enz. is India hard
vooruitgegaan.
Wanneer men nu mocht denken, dat wij met onze Europeesche tafel in India toch wel zwaar gehandicapt zijn, dan moet
ik er op wijzen, dat men al heel spoedig aan minderen geur en
smaak van groenten, vleesch en wat dies meer zij, gewend raakt,
omdat vergelijking met de Europeesche producten practisch
onmogelijk is. Ter geruststelling van Lucullussen onder aanstaande India-gangers kan ik zelfs mededeelen, dat ook met de
Indische groenten en de onderdeelen van Indische runderen,
schapen en varkens zeer smakelijke menu's mogelijk zijn en
tot nog grootere geruststelling kan ik tenslotte nog wijzen op
het instituut der zoogenaamde „vrieskamer". In deze kille ruimten liggen de heerlijkheden aan boord van de schepen, die ze
naar India brengen, in soortgelijke kille ruimten worden ze
terstond opgeborgen na aankomst in de diverse delicatessenwinkels, die in geen Indische plaats van eenig belang ontbreken.
Over sommige Bier heerlijkheden, nu ik ze ga opnoemen, zal
men glimlachen. Dat zijn bijvoorbeeld onze vaderlandsche bosjes sprot, zoute ansjovis, zoute en gemarineerde haringen, knakworstjes, leverworst, Leidsche-, Edammer- en gewone roomkaasjes en andere soortgelijke eenvoudige vaderlandsche victualien. Maar hoe eenvoudig ook, India zelf produceert ze niet,
van tienduizend mijlen ver moeten ze worden aangevoerd en
daarom betaalt de Indischman er graag en zonder knipoogen
heel wat meer geld voor dan men daarvoor bier pleegt neer
to tellen. En nu stip ik nog even aan, dat ook vette gerookte
palingen en glimmende rose gerookte zalmen en potjes pate
de foie gras en caviar en Roquefort en Camembert en Gervais
en wat dies meer zij tot de vrieskamer artikelen behooren en
dat de prijzen daarvoor gevraagd en betaald hoog zijn voor
Hollandsche begrippen. Wanneer nu de boot met de vrieskamer
is aangekomen, dan maken de plaatselijke delicatessenwinkels
dat terstond per advertentie in de dagbladen bekend en deze
bekendmakingen worden in vele gezinnen telkens weer met
meer emotie gelezen dan vele andere berichten, die op zulke
avonden in de krant staan. Ook op de soos is de versche vrieskamer telkens weer een heuglijk evenement en in de Bandoengsche societeit kan men, als dat juist zoo samen treft, op dansavonden op den dansvloer een groot zwart bord zien prijken
8z

met de aankondiging, dat er sprot of gerookte paling verkrijgbaar is voor wie straks trek heeft na een tango !
Tenslotte moet ik nog vermelden, dat in het oerwarme land
merkwaardigerwijs onze meest substantieele winterkostjes buitengemeen in trek zijn. Erwtensoep met kluif, ook wel genaamd
snert, en boerekool met worst vindt men als doorloopende attractie op elk societeitsmenu en zij gelden in elk hotel als schlagers,
evenzoo in elk gezin; zij smaken naar ik uit ervaring kan getuigen ook bij negentig graden in de schaduw voortreffelijk.
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HOOFDSTUK XIII
De Indische keuken. — Indische vruchten en visschen. — Ik verzoek den lezer op een rijsttafel in
het hotel. — Voetangels en klemmen voor den
onervarene. — Een binnenbrandje. — Chineesch
diner. — Haaienvinnen en andere lekkernijen. — De
Chinees als kok.

H

EB ik in het vorige hoofdstuk den lezer trachten in te

wijden in de geheimen der Europeesche keuken in Indiè,
nu zal ik trachten hem te doen watertanden van de
Indische en Chineesche tafel.
Doch ik moet, alvorens tot de lyrische beschrijving van
exotische gerechten over te gaan, eerst iets vertellen van de
Indische vruchten, waarvan de roem en van sommige zelfs de
specimina tot hier zijn doorgedrongen, en van de Indische
visschen.
De vrucht, die wij banaan noemen, heet in Indie pisang.
De banaan, die wij bier eten, is de West-Indische, niet de
Oost-Indische. Men heeft in Oost-Indie ontelbare soorten van
pisang, waarvan de bekendste zijn de pisang radjah, de reusachtige goudgele, de pisang Ambon, de pisang soesoeh. Er zijn
bijna driehonderd soorten. Vandaar dat de pisang een volksvoedsel is, niet alleen als rauwe vrucht wordt gegeten, doch
ook gebakken en in dien toestand nimmer bij de rijsttafel ontbreekt. De jonge inlandsche baby's worden al heel spoedig met
rauwe pisang gevoed, die de moeder de ongelukkige schepsels
met den duim tot achter in het keelgat duwt, zoo ongeveer als
bij ons de boeren de worst stoppen. De baby heeft de keuze
tusschen doorslikken of stikken. Af en toe prefereert hij het
laatste. Het volksvoedsel bij uitnemendheid is de rijst. Padi is
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de naam als zij op de rijstvelden groeit, beras heet ze in gepelden
toestand, nasi gekookt op den disch. Rijst en nog eens rijst i4
het hoofdvoedsel van den inlander, geef hem een paar handenvol
per dag en een gedroogd vischje en Kromo is tevreden en
voldaan.
Het is ondoenlijk om een opsomming to geven van alle
Indische vruchten. Ik zal slechts die noemen, welke ook bij
den Europeaan in den smaak vallen. De allersmakelijkste zijn
de mangistan, een vrucht met een donkerbruine, verbazend harde
schil, die een heerlijk wit vruchtvleesch omsluit, de ramboetan,
wier schil met haarvormige sprieten bedekt is, de sawo manilla,
een geelbruine, peervormige vrucht, met zeer sappig zoet
vleesch, de papa/a, de zuurzak, de advocaat, de pompelmoes, de
gedongdong, aan wier zeer aparte Indische smaakjes wij in den
beginne even moeten wennen, maar waarvan wij later leeren
smullen, de doerian, die riekt naar Limburgsche kaas en ongeveer
zoo smaakt en die daarom op de meeste Europeesche erven
onverbiddelijk wordt geweerd, en ten slotte de dieroek of mandarijn, een heerlijke vrucht, die den sinaasappel vervangt en
in tal van soorten voorkomt. Indische vruchten zijn niet gecultiveerd en daarom hebben de pitvruchten meestal een zeer
dikke pit.
Van de Indische vischsoorten noem ik eenige der voornaamste: kakap en gorami, die onze kabeljauw en onze zeetong
met succes vervangen. De Indische garnalen zijn vier of vijfmaal zoo groot als bij ons en er zijn verrukkelijke garnalensoorten, die de grootte hebben van een lobster. In moerassen
en in de zee, maar ook in de sloot voor ons erf kruipt in de
modder de kepiting, een onooglijk zwartgrijs dier met vele
pooten, dat echter in gekookten toestand zachtrose vleesch
vertoont, dat in smaak veel overeenkomst heeft met dat van
de kreeft.
De zoogenaamde Indische tafel voor den Europeaan bestaat
gewoonlijk uit nasi goreng en rijsttafel. Nasi goreng, letterlijk
gebakken rijst, is een rijstschotel met gehakte ham of spek,
zwaar gekruid, gebakken in den oven. Over rijsttafel zou ik
een gedicht willen schrijven, indien ik poeet was, en epicuristisch aangelegde menschen beschouwen later, in Nederland
teruggekeerd, de rijsttafel als een hunner schoonste Indische
herinneringen.
De rijsttafel is de Indische tafel bij uitnemendheid en elke
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huisvrouw stelt er een eer in om haar rijsttafel zoodanig op
te dienen, dat haar gemaal en haar gasten haar daarvoor ongebreidelden lof toezwaaien en hare vernuftige combinaties of
die harer kokki prefereeren boven de beroemde rijsttafel in
sommige hotels. Het is eigenlijk zonderling, dat de rijsttafel
in Indie het nationale eten is, want men voelt zich bij matige
en niet-prikkelende voeding in de tropen het gezondst, terwijl
de rijsttafel een overdaad van de allerscherpste spijzen brengt,
die met ijskoud bier worden genoten, zoodat de reeds overmatige Indische transpiratie onder het eten nog verdriedubbelt
en de genieter na afloop zeer opgeblazen, zeer vochtig en knikkebollend van den slaap naar zijn slaapkamer schuifelt. Daarom
bepalen verstandige lieden zich tot eenmaal rijsttafel in de week,
het liefst op Zaterdag of Zondag, wanneer de vrije middag
een onbelemmerde digestie waarborgt. Dit alles klinkt den
Nederlandschen lezer wellicht een beetje cru in de ooren, maar
hij bedenke, dat in Indie een aangename tafel het geniis van
vele andere genietingen moet goedmaken en dat rijsttafel ongelooflijk lekker is, voor wie ze heeft leeren eten.
Want rijsttafel eten moet worden geleerd. Vele jaren geleden
heeft Couperus er, toen hij voor de „Haagsche Post" door Indie
reisde, in een zijner brieven aan dat blad een lyrische verhandeling over opgezet en het eten van rijsttafel vergeleken met een
palet, waarop de schilder allerlei kleuren door elkaar mengt
om daarvan tenslotte in kunstige samenvoegingen te genieten.
De werkelijkheid is natuurlijk lang niet zoo poetisch maar veel
lekkerder. Daarom neem ik den lezer en natuurlijk ook mijn
beminnelijke lezeres in gedachten mee naar een rijsttafel in het
hotel Des Indes te Batavia, beide, rijsttafel en hotel, even beroemd om hun voortreffelijkheid door heel het verre Oosten.
De rijsttafel in dit hotel (van i tot z des middags) is niet slechts een
culinarische plechtigheid, maar ook een mondaine uitgang, opgeluisterd door lichte en ernstige muziek van een uitstekend strijkje.
Nadat wij een tafel hebben uitgekozen in de reusachtige eetzaal en den Europeeschen zaalchef of den inlandschen oberkellner, die den titel van mandoer voert, de noodige bevelen
hebben gegeven, die tot onmiddellijk resultaat hebben, dat
eenige bokalen ijskoud bier voor ons zijn neergezet, zien wij
na eenige minuten een vreemden stoet langzaam onze tafel
naderen. Het zijn de hotel-djongos, die de rijsttafel serveeren.
Voorop loopt de djongos met de schaal, waarin een enorme
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hoeveelheid dampende glanzend witte rijst, het fundament van
de rijsttafel. Men hoopt daarvan een naar Europeesche begrippen
fantastische hoeveelheid in een soepbord. Hij wordt gevolgd
door wel twintig collega's, die als kippen achter elkander langs
onze tafel schuiven en ons ieder op hun beurt een ander gerecht
of ingredient presenteeren als daar zijn twee of drie verschillende
soorten sajoeran oftewel een soort van dunne groentensoep, die
over de rijst wordt geplengd en dient om het geheel voldoende
vochtig en smeuig te houden, kip in wel drie verschillende
gedaanten, gebraden, geroosterd en gekookt, vleesch in verschillende vormen, als hache, als goulasch, gestoomd in een
pisangblad, geraspt en geroosterd, sate, oftewel vleesch van het
schaap of van het varken in kleine dobbelsteentjes geroosterd
aan een houtje of aan een ijzeren staafje en dat men met de
tanden van de staafjes trekt, frikkadel in enorme schijven, gekookte en gebakken visch en garnalen zoo dik als een kinderarm. Maar ik zie mijn gasten in gedachten radeloos blikken
naar het soepbord, dat zij al hooger en hooger hebben opgestapeld en naar den stoet van djongos, die nog met nieuwe
lekkernijen staan te wachten. Geen nood ! Bij de rijsttafel behoort een tweede bord en zonder dat iemand u voor een onbehoorlijken gulzigaard verslijt, begint gij nu dat tweede bord
te garneeren. Daarop komen de eieren, harde en spiegeleieren,
van de kip en van de eend, de mais- en garnalenkoekjes, de
gebakken pisang en de geraspte klapper oftewel kokosnoot,
de sausen van ketjap en van terasi, de schijven komkommer en
de gebrande katjang, de kroepoek in kleine en in groote stukken,
en last not least de sambals oftewel de specerijen. Maar nu heeft
de nieuweling deskundige huip noodig, want wee hem die met
voile lepels voor het eerst uit de sambals put. Gij zoudt denken,
dat ik u in een valstrik had gelokt en uw oogenblikkelijke dood
mijn bedoeling is geweest. Daarom voorzichtig met dat roode
goedje, dat eenigszins lijkt op roode kool. Het is fijngehakte
Spaansche peper. Daarom opgepast voor dat onschuldig uitziende groene pitje, het is tjabi rawit. Als ge het onvoorbereid
en ongetraind in den mond zoudt steken, zoudt ge onmiddellijk
naar het plafond springen. Daarom u slechts matig bediend van
de in kleine dobbelsteentjes gesneden lever, van de schijfjes
harde eieren, van de kleine garnaaltjes, want zij zwemmen alle
in een zeer smakelijk uitziend rose sausje, dat als vuur Brandt
op de ongeoefende tong.
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En nu wij onze borden hebben volgestapeld met al deze
heerlijkheden, maken wij er al naar onze respectievelijke smaken
een hutspot van of wij voegen, door ervaring geleerd, de
diverse ingredienten tot de smakelijkste combinatiehappen te
zamen. We doen het echter met een lepel, een vork bij de
rijsttafel is een profanatie. Al spoedig zullen nu mijn geeerde
gasten, die voor het eerst zich aan het rijsttafel-avontuur waagden, hoe langer hoe veelvuldiger naar hun glas bier grijpen en
ten slotte zullen zij met een hoogrood gelaat karaffen water laten
aanrukken en met wonderbaarlijke snelheid leegdrinken. Maar
niets zal den binnenbrand kunnen blusschen, dien zij in hun
maag en keel voelen laaien, als zij na het dessert naar hun kamer
verdwijnen, met een gevoel alsof vlammen uit hun mond slaan.
Wij oudere Indischgasten daarentegen hebben genoten en met
een onverstoorbaar gezicht bedienen wij ons nog eens van den
biefstuk met gebakken aardappelen, die naar oude traditie na
de rijsttafel wordt geserveerd .... !
Tot de culinarische uitspattingen, die de Europeaan zich
vender veroorlooft, behoort ook het dineeren in een Chineesch
eethuis. Onder de Chineesche eethuizen zijn er, zooals dat ook
in Europa het geval is, van allerhande slag en standing. In
Batavia vindt men groote, royaal opgezette eetpaleizen van drie
en vier verdiepingen, met electrische fans en bloemen op de
tafels. Maar behalve deze grootscheeps opgezette etablissementen vindt men nog tallooze andere van afnemende grootte,
waarvan de minste niet anders zijn dan onooglijke en vieze
krotten.
Wij hadden indertijd in onze woonplaats de voorkeur gegeven aan een klein, doch overigens zeer zindelijk Chineesch
eethuis, dat zich verheugde in een half Chineesche, half Europeesche clientele, zoodat daar aan Europeeschen smaak en
Europeesche gewoonten diverse concessies waren gedaan. Zoo
waren daar b.v. de Chineesche gasten niet gewoon om hun
tevredenheid over het genotene te uiten op de hun eigen Chineesche wijze, die ik hier niet nader kan omschrijven, de gasten
kregen papieren servetten en bovendien mes en vork in plaats
van de gebruikelijke eetstokjes.
Men moet op de eetkaart van zulk een eethuis een weinig
thuis zijn, anders duizelt het u in een ommezien van de onuitsprekelijke Chineesche namen. Maar talrijke bezoeken hadden
ons zoo al geen Chineesch geleerd dan toch wegwijs gemaakt.
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De bedienende zoon van het Hemelsche Rijk mocht voor ons
meestal een soepje van haaienvinnen noteeren, daarna bij wijze
van hors d'oeuvre een portie kwie boa tjie, daarna als entrée
wat oe mo thung, voor de dames wat ang sio hie en ietwat kepiting
tja. Als piece de resistance dan een portie bah mi en wat souw-bah.
Tot slot een tienjarig eitje (voor de liefhebbers !)
Maar laat ik niet langer in raadselen spreken. Sours-bah b.v.
is varkensvleesch, in stukjes gesneden en croquant gebraden,
met een Chineesch sausje overgoten en met ontelbare specerijen
gekruid, waarvan de Chineesche kok het geheim bezit, doch
waarnaar wij slechts kunnen raden. Kepiting tja zijn krabben,
bereid a la Chinoise, oe mo thung is een droom van een hache,
en een ding staat vast, dat geen Europeesche kok of keukenmeid den Chineezen het braden van varkensvleesch en het
koken of bakken van visch kan verbeteren. Dit talentvolle yolk
heeft ook voor de kookkunst een uitgesproken aanleg, en
Indische menschen, die van een goede keuken houden en die
het betalen kunnen, nemen een Chineeschen kok, die echter
zeer duur in het gebruik is, minstens zestig gulden loon per
maand moet hebben en meer dan royaal omspringt met alles,
wat een goede huismoeder gewoonlijk zorgvuldig afgewogen
of afgemeten aan Naar keukenprinses ter hand stelt.
Maar om nog even tot onze gerechten terug te keeren, bah-mi
is meer of min een der lievelingsgerechten van den Chinees.

Het lijkt op lange vermicelli-slierten, de smaak is ondefinieerbaar
maar zeker niet kwaad. Bab-mi wordt ook veel gegeten in Indokringen, omdat het goedkoop en voedzaam is. 's Avonds, tot
zelfs heel laat nog, ziet men den bah-mi-Chinees door de verschillende stadswijken zijn draagbaar fornuis torsen aan een bamboestok. Onophoudelijk klinkt zijn eentonig geroep: „mi. . . mi... ",
dat zijn klanten van zijn nadering verwittigt. Dan ziet men hem
de verschillende erven opdraven, zijn kooktoestel neerplanten
en te midden van een verlangend toeziende Indo-familie zijn
kunsc beoefenen, waarvan het resultaat in den vorm van een
portiLwarme bab-mi weldra onder gejuich in de voorgalerij wordt
gedragen.
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HOOFDSTUK XIV
De levens-standaard. – Een paar cijfers. – Het
bon-systeem. – Gemakkelijk maar... – Woeker.

ROEGER gold als axioms, dat Indie twee maal zoo duur
was als Holland, zooals men dat meer populair dan nauwkeurig placht uit te drukken. Ik kan niet precies aangeven,
wanneer deze waarheid heeft opgehouden te bestaan, maar in
elk geval is al sinds geruimen tijd de werkelijkheid anders.
Holland is, om in dezelfde terminologie te blijven, in de laatste
tien jaren een der duurste landen van Europa geworden en ofschoon de levensstandaard ook in Indie omhoog is gegaan, het
was niet in dezelfde mate als in het moederland, en dus heeft
al sinds lang wie in Nederland vierhonderd gulden per maand
verteert in Indie geen duizend noodig. Toch moet men ook
dit weer niet te boud beweren, want men moet oppassen om
hier geen twee ongelijksoortige grootheden met elkaar te vergelij ken. Immers het leven in Nederland en in Indie is niet op
dezelfde leest geschoeid en het hangt er nu maar van of hoeveel
men, in Indie aangekomen, zijn Hollandsche leest gaat uiteenschroeven. Ik zal trachten om dit door een voorbeeld te verduidelijken. De mijnheer van vierhonderd gulden in Nederland
zal daarvan met vrouw en twee kinderen ordentelijk doch zuinig
en rustig kunnen leven. Diezelfde mijnheer plus familie zal in
Indie laat ons zeggen zes honderd noodig hebben, aangenomen
dat hij daar even rustig en zuinig blijft leven. Maar dan zal hij
of zijn vrouw hun situatie misschien niet langer ordentelijk
vinden! Zij zullen misschien vinden, dat zij niet naar het zoo
warme en zoo vreemde land hadden behoeven te gaan om daar
zoo hard te werken, teneinde als resultaat te constateeren, dat
zij er met heel veel overleg elke maand precies kunnen komen
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zonder een cent over te leggen. Zij, die in Holland eigenlijk
geen luxe-behoeften hadden of al met weinig tevreden waren,
zullen in Indie misschien behoefte krijgen aan eenige compensaties voor wat het Indische leven hun doet missen of aan
eenige aanvullingen, die het Indische leven een beetje aangenamer maken. En wanneer de mijnheer van zeshonderd na
een pons honderd gulden verhooging krijgt, dan zal hij daarvan
niet Nederlandsche werkelijke schuld gaan koopen of een spaarbankboekje, zooals hij in zulk geval zeker in Holland zou
hebben gedaan, maar hij zal er zich zelf en de zijnen van doen
profiteeren. Hij zal althans aan een eigen wagentje inplaats van
altijd-maar-taxis gaan denken, hij zal meer uitgangetjes, hetzij
prive, hetzij en famille ondernemen, meer bioscoopjes aan vrouw
en kinderen aanbieden - hij zal meer deelnemen aan het „gezellige verkeer", hoewel toch tegenwoordig in Indie het sparen
en het begrip „de tering naar de nering zetten" sterk zijn toegenomen: Indie is niet langer meer het land, waar uitsluitend
vlot geleefd en geld uitgegeven wordt!
Zoo is het budget van de familie al ongemerkt naar zevenhonderd gekropen en bij elke nieuwe verhooging, die naar wij
zullen aannemen ook een verhooging in rang beteekent en een
langer verblijf in Indie, zijn de behoeften weer wat toegenomen
en eischen de rang en stand een beetje meer comfort en vertoon.
En zoo komt dan eens het oogenblik, dat de mijnheer van vierhonderd in Holland er wei duizend noodig heeft in Indie !
Het spreekt vanzelf, dat men het voorgaande alleen als
typeering moet opvatten en ook de cijfers als willekeurig genomen moet beschouwen. Om met volkomen juiste cijfers den
Indischen levensstandaard te schetsen is ondoenlijk. In de eerste
plaats zijn ook in Indie de prijzen aan schommelingen, soms
zeer aanzienlijke, onderhevig, zoodat mededeelingen daaromtrent slechts voor een bepaalde plaats of streek en voor een
bepaalden tijd waarde zouden hebben, en vervolgens wordt onze
levensstandaard overal, maar zeker in Indie, niet slechts bepaald
door buiten ons om vastgestelde prijzen doch ook door de
individueele eischen die ieder van ons aan het leven stelt en
door de eischen, die onze rang of positie ons stellen.
Toch zal ik eenige cijfers geven, die misschien betrekkelijk
tot eenig houvast kunnen dienen. Men dient hierbij te bedenken,
dat de Europeesche maatschappij in Indie bij lange na niet die
talrijke en groote verschillen in maatschappelij ken welstand
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kent, welke de Europeesche maatschappij in Europa eigen zijn.
Men heeft in Indio geen groep van Europeesche daglooners,
men kent er niet den stand der Europeesche handwerkslieden,
in het algemeen kan men onderscheiden drie groote groepen,
de ambtenaren (de militairen daaronder begrepen), de middenstanders en de groep, die haar bestaan vindt in handel en
industrie. De groep der planters kan in dit verband, als levende
onder geheel andere voorwaarden, buiten beschouwing blijven.
Al zal men vanzelfsprekend onder de drie eerstgenoemde groepen eveneens enorme verschillen in inkomens vinden, men mag
echter zeggen, dat bij de Indische verhoudingen, die elken
blanke in een nette jas tot „meneer" maken, van een zeker
minimum aan behoeften en dus ook van inkomen kan worden
gesproken, dat als een algemeen minimum voor Europeanen
in Indio mag worden beschouwd. En dan mag men aannemen,
dat een jongmensch, dat in de Indische stad moet leven in een
pension of in een paviljoentje, met een minimum van f zoo,geen bokkesprongen zal kunnen maken, terwijl een jeugdig
echtpaar met een inkomen lager dan f 300,— in Jan Oost een
harden dobber heeft, vooral in de grootere plaatsen.
Huishuren zijn als regel hoog, maar... het kan hier erg
vriezen en dooien, terwijl door de uitbreiding der steden en
het ontstaan van nieuwe en moderne wijken de huren der
oudere, ruimere, maar minder moderne huizen hier en daar
sterk zijn gedaald, tend' er ter plaatse weer eens „huizennood"
ontstaat of bestaat (vooral in de grootere steden kan dit het
geval zijn, afhankelijk van vette en magere jaren „in het particuliere").
Toch betaalt men in de grootere plaatsen en in de met huizennood „behepte" kleinere plaatsen voor een betrekkelijk klein
paviljoen met eigen gemakken en twee of drie kamers al gauw
tusschen veertig en vijftig gulden per maand, vooral in de
betere wijken, terwijl men beneden f 8o,— tot f ioo,— per
maand, althans in de grootere plaatsen, misschien wel een „huisj e", maar waarschijnlijk geen ordentelijk en volledig, goed huis
zal vinden. Maar nogmaals: huurprijzen schommelen nogal en
zijn zeer afhankelijk van plaats en streek. En ook wel van de
eischen, welke men stelt.
Bedienden kan men in Indio niet missen, het is volkomen
uitgesloten, dat mevrouw zelf het werk zou doen. Het minste
aantal is toch altijd wel twee, een huisjongen en een baboe92

kokki, maar woont men in een huffs van gewone afmetingen
en wil men daarin eenigszins behoorlijk bediend worden, dan
zullen er toch al spoedig een volwaardige kokkie en een tuinongen bij moeten komen. Een huisjongen verdient van vijftien
jtot
vijf en dertig gulden, een kokki van tien tot vijf en twintig,
een baboe van f 7,50 tot twintig, een tuinjongen van vijf tot
vijftien gulden. Wanneer men dus den scepter zwaait over een
viertal bedienden, hetgeen waarlijk niet overdreven is, dan betaalt men maandelijks al spoedig tusschen de vijftig en tachtig
gulden voor zijn bediening, ongeacht nog het loon voor den
chauffeur, zoo die er is.
Voor de keuken kan men veel en kan men weinig uitgeven.
Weinig, indien men zich elken dag bepaalt tot rijst en nog
eens rijst, met nu en dan een vischje of een stukje vleesch.
Op deze wijze leven bijvoorbeeld groote groepen onder de
Indo-europeesche bevolking ongelooflijk economisch. Maar een
dergelijke zuinigheid en tafel liggen niet in onze Hollandsche lijn,
en dat is naar ik geloof maar goed ook, want wie op zijn voedsel
bespaart, betaalt gewoonlijk met zijn gezondheid; mijn persoonlijke ervaring is, dat een goede en voedzame tafel gepaard met
een flinken eetlust ook in de tropen tegen heel wat kwalen
beveiligt. Ons gewone Hollandsche menu van soep, vleesch,
groenten en aardappelen zal echter heel wat duurder uitkomen !
Ook de transportmiddelen maken het leven in Indie duur,
niet zoozeer door hun hooge tarieven, want die zijn voor wat
betreft taxi's en inlandsche voertuigen laag, maar door de noodzakelijkheid om er zich bij bijna elke verplaatsing van te moeten
bedienen. Iemand, die van een kleine taxi gebruik maakt, om
zich van en naar zijn kantoor te laten rijden en in zulk voertuig
in den loop van den dag nog een of andere boodschap gaat
doen, is per dag reeds minstens een gulden of een daalder daaraan kwijt. Maar dit is dan ook het allerbescheidenste gebruik,
in werkelijkheid geeft de Europeaan veel meer uit voor zijn
eigen transport en voor dat van de andere leden van zijn gezin,
hoewel, vooral onder de jeugd, de fiets ook in Indie haar dienst
bewijst. Wie het daarom eenigszins doen kan, schaft een auto
aan, al is het voertuigje ook nog zoo klein en armetierig. Dat
geeft op den duur zeker besparing en veraangenaamt daarenboven het leven zoozeer, al ware het slechts om de koele avondritjes, die weer wat frissche lucht in de longen brengen, dat een
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eigen auto in Indie nauwelijks nog een luxe-liefhebberij kan
worden genoemd.
De Indische societeit, eens in den tijd onzer vaderen het
centrum van het maatschappelijke leven en van de gezelligheid,
is „op haar retour". In het tegenwoordige Indie vervangt het
huiselijk leven, de samenleving in eigen huis of in de grootere
hotels, meer en meer den „uitgang" naar de societeit. Dit brengt
mede, dat vele societeiten een min of meer kommervol bestaan
met moeite rekken. Zoodoende heeft men op vele plaatsen dan
ook de contributie moeten verlagen dan wel die contributie
progressief (bijvoorbeeld naar het inkomen) moeten stellen.
Die contributie varieert zoodoende, naar gelang van plaats en
streek, van een rijksdaalder tot tien gulden per maand.
In schouwburgen en bioscopen betaalt men ongeveer dezelfde
toegangsprijzen als in Nederland — de voorprogramma's in de
bioscopen staan echter als regel op lager peil dan bier; de hoofdfilm daarentegen is van hetzelfde gehalte.
Sportbeoefening is in Indie zeker niet duurder dan in Nederland — golf en paardrijden zijn zelfs beduidend goedkooper.
Wie deel wil nemen aan het zoogenaamde uitgaande leven
en wil genieten van diners dansants en andere feestelijkheden
in hotel en societeit moet niet opzien tegen aanzienlijke extrauitgaven. De door de groote warmte snel verwelkende kleedij
der dames houdt daarmede nauw verband.
Indie is het land van het crediet. Onder de opmerkelijke
dingen, die den nieuweling onder de palmen treffen, zal ook
altijd zijn de omstandigheid, dat hem bijna overal als het ware
het crediet wordt opgedrongen en hij althans een maand lang
zijn contanten voor het grootste deel in zijn zak kan houden.
Indie is namelijk het land van den beroemden en beruchten bon!
Bijna iedereen levert u bijna alles in ruil voor een klein papiertje,
waarop ge uw handteekening hebt gezet. In het hotel schrijft
ge een bon, in uw club in de benedenstad en in uw societeit
schrijft ge een bon, voor de taxi van de verhuurderij schrijft
ge een bon, in elken winkel reikt de winkeljuffrouw u een bon
en gaat er slechts na eenige aarzeling en lichtelijk verbaasd toe
over uw contant geld to accepteeren. Uw Chineesche kruidenier
levert u op den bon uw levensmiddelen, uw sigaren, uw dranken. Uw geneesmiddelen en nog duizend andere dingen, ge
koopt ze op den bon.
Dit systeem heeft twee voordeelen. Het personeel, gewdonlijk
94

inlandsch, dat niet vertrouwd genoeg of niet in staat is om
met contant geld te manipuleeren, vlug en zonder fouten te
verrekenen of of te rekenen, wordt hierdoor uitgeschakeld, en
het is voor leverancier en klant gemakkelijker.
Maar het is ook veel gevaarlijker, althans voor klanten, die
financieel niet al te vast in hun schoenen staan. Het bonsysteem
heeft in Indie reeds heel wat slachtoffers gemaakt. Het is inderdaad zoo gemakkelijk en ook zoo verleidelijk om even een
naam te krabbelen op een papiertje en dan in het bezit te komen
van het begeerde artikel. Een beetje Indisch fatalisme en onverschilligheid of zorgeloosheid helpen dan al gauw mee tot de
overweging, dat het met de afrekening wel terecht zal komen
of zoo'n vaart niet zal loopen.
Nauwelijks is de eerste dag van de volgende maand aangebroken, daar draven reeds de diverse geldloopers het erf op
of het kantoor van den beer des huizes binnen en presenteeren
liassen bons, gele, roode, groene, witte, van allerlei formaat en
voor allerlei bedragen. En nu constateert de man of de vrouw,
die in den loop van de maand een beetje al te nonchalant hun
bons hebben geschreven, tot hun schrik, dat de totalen van die
bons schrikbarend tegenvallen, het crediet hun over het hoofd
is gegroeid en dat zij staan voor een meer of minder groot tekort.
Dan worden er een paar loopers met een paar bundeltjes bons
weer teruggestuurd met de klassieke boodschap „lain boelan
sadja", hetgeen zooveel zeggen wil als „kom de volgende maand
maar terug". Door voorzichtigheid en zuinigheid kan men dan
natuurlijk wel weer uit den brand raken, maar door nog wat
meer nonchalance en zorgeloosheid raken vele Indische menschen er dan nog veel dieper in. Dan kan het gebeuren, lezer,
en inderdaad het gebeurt, dat mevrouw haar avondjurken gaat
afbetalen met vijf gulden in de maand en haar satijnen schoentjes
met een rijksdaalder, dat er na den tienden dag van de maand
niet meer in de auto wordt gereden, omdat de benzine op is
of een band gesprongen, en wat het allerergste is, dat de Bombaybeer mevrouw opdringerig verzoekt om eens in zijn privekantoor naar haar rekening-courant te komen kid ken of dat
tusschen licht en donkey de Arabische woekeraar de voorgalerij
binnensluipt en haar na een poos weer verlaat met een accept
in zijn klauwachtige handen.
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HOOFDSTUK XV
Van Westersche geneugten in Oostersche steden.–
De onmisbare soos 1 – Een feest in „Concordia". –
Beroeps- en dilettanten-tooneel. – Opera's onder de
palmen. – Kunstkringen. – De bioscoop en de ontvankelijke Kromo. – Avondfeest in het water.

D

E lezer weet reeds, dat men in de Indische society een

voor- en een na-avond kent, dat de voor-avond meer
in het bijzonder het officieele visite-uur is en de na-avond
gewijd aan het eigenlijke uitgaan. En van dat uitgaan heb ik
reeds onthuld, dat in de groote steden de groote hotels hoe
langer hoe meer centra zijn geworden van diner- en dansvermaak. Maar ik zou waarlijk zeer onvolledige inlichtingen
geven, als ik het hierbij liet en aanstaande Indie-gangers en
-gangsters, die ook van de vroolijke zijde des levens daarginds
willen weten, zouden mij daarvan een verwijt kunnen maken.
Dit is een boek van en over Indio. Maar dat Indio is veranderd, en dat Indio verandert als het ware nog dagelijks.
Om daarvan een indruk to geven laat ik hier volgen een paar
bladzijden uit den eersten druk (1927), die het leven en feesten
op een „Indische Soos" beschreven. . . zoo was het toen, maar
zoo is het nu niet meer:
„Het middelpunt van het Indische gezelligheidsleven," zoo
schreef ik toen, „is de societeit, de beroemde, de populaire
Indische Soos I Er is geen plaatsje zoo klein, geen uithoek zoo
ver, waar Europeanen wonen, of er is een societeit. Of men
nu komt in Weltevreden of Soerabaja of Bandoeng of Djocja
met hun prachtige, waarlijk vorstelijke clubgebouwen, dan wel
in Pasoeroean, Tjimahi, Rangkas Betong, of de honderd andere
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kleinere plaatsen, waar de societeit is ondergebracht in bescheidener localiteiten, overal vindt ge dit onmisbaar knooppunt der
onderlinge gezelligheid en verkeer. De societeit vervult in het
Indische leven een heel wat belangrijker rol dan de gewone
clubs voor het mannelijk geslacht, zooals wij die bier kennen.
Zoodra uw echtgenoot, geachte Hollandsche lezeres, heeft aangekondigd, dat hij naar de societeit gaat om zijn partijtje te
maken of daar met zijn vrienden een politieken boom op te
zetten, is hij voor u verloren, heeft het geheimzinnige gebouw,
dat ge slechts van den buitenkant kent, hem opgeslokt en moogt
gij, alleen thuis gebleven, u verdiepen in de vraag, wat voor
genoegens hij daar wel smaken mag die hem uit uw charmante
tegenwoordigheid doen deserteeren. Elke rechtgeaarde vrouw
voelt, al zal zij ook zoo verstandig zijn het niet te laten blij ken,
een zekere jalouzie tegenover de societeit, die prozaische mededingster, die haar op gezette tijden haren echtvriend ontrooft.
In Indie echter is het er heel anders mee gesteld. Daar zw aaien
de vrouwen den scepter ook in de societeit, niet zelden vieren
zij er haar grootste triomfen. Immers in de Indische societeit
vindt men altijd een tooneel, een danszaal, een terras, waarop
gesoupeerd en geflirt wordt. En tooneelspelen, dansen, soupeeren en zelfs flirten gaat nu eenmaal niet zonder het zwakke
geslacht. Dat wil niet zeggen, dat er in de Indische societeit
niet nog enkele plekjes alleen „voor heeren" zijn overgebleven.
In de speel- en biljartzalen is de vrouw nog niet doorgedrongen,
aan de bittertafel vindt men haar ook niet, maar ook dat zal
misschien nog wel komen ! In elk geval is de Indische societeit
minstens eens, maar meestal ettelijke dagen in de week een
tempel voor muziek en dans. De stafmuziek of de plaatselijke
muziekgezelschappen geven er haar uitvoeringen, rondtoerende
tooneelgezelschappen en de dilettantenclub vinden gastvrijheid
in de tooneelzaal, de dansavonden met strijkje of Jazzband
zijn niet van de lucht. Op Zon- en feestdagen is er meestal
matinee- of diner-dansant, waarbij het uiterst vroolijk toegaat.
Wie kort na zijn aankomst op Java voor het eerst wordt meegevoerd naar een gala-dansavond b.v. in de groote militaire
societeit Concordia te Weltevreden, gelooft zijn oogen niet en
herziet vliegensvlug in zijn geest allerlei tevoren gekoesterde
voorstellingen omtrent een ongeciviliseerd apenland, waar kannibalen wonen en tijgers in de keuken rondsnuffelen. In de geweldige zalen met hun prachtige marmeren v 1oeren en hun
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ontelbare pilaren, die de hooge zolderingen dragen, waarvan
de kristallen kronen hangen, die alles in een zee van licht doen
baden, zit en danst een uitgezochte menigte, de upper thousand
van Batavia ! Ontelbare knappe en gracieuse meisjes verrukken
er het oog van den nieuwkomer en natuurlijk ook dat van hen,
die reeds tal van Indische jaren dat voorrecht hadden. De dames
dragen zeer fraaie avondtoiletten, en men vindt hier, tienduizend
mijlen van Parijs verwijderd, niettemin de laatste mode dier
yule lumiêre. De heeren zijn in smoking of dinner-jacket, de
officieren dragen hun donkere uniformen. In een der zijzalen
is gelegenheid tot soupeeren aan met bloemen bedekte tafels.
Daar knallen de kurken der champagneflesschen, terwijl de
inlandsche djongos in de societeitslivrei de gerechten uit de voortreffelijke keuken opdragen. Onvermoeid speelt het strijkorkest
of de Jazz-band de nieuwste foxtrotts of Charlestons en als gij
op uw wandeling door al dit fraois de terrassen aan de tuinzijde
nadert, dan klinkt u ook uit den tuin dansmuziek tegen. Daar
speelt de militaire kapel walsen en steps en ook daar verdringt
zich een dichte menigte van dansende paren op den openluchtdansvloer. Op de wandelpaden onder het eeuwenoud geboomte,
waar het licht der booglampen slechts met moeite doordringt,
stuit ge op ontelbare flaneerende paren, die elkaar de gebruikelijke geheimen te vertellen hebben onder het flonkerend starrenheir van den tropischen nacht.
Een Indisch societeitsfeest kent geen tijd en het is meestal
al heel dicht bij den morgen, u weet wel die bekende lendemain
d'un jour de fête, voordat de laatste auto's de laatste dansers met
hun kostbaren last huistoe voeren langs de geheimzinnig donkere lanen, waar de melatti bedwelmend geurt."
Zoo was het – zoo is het echter niet meer.
Weliswaar bleef in enkele zeer groote societeiten, zooals de
Harmonie te Batavia, de Simpangsche Societeit (de Club) te
Soerabaja en Concordia te Bandoeng het societeitsleven nog
min of meer de geschetste sfeer behouden, maar toch is het
eigenlijke societeitsleven van minder beteekenis geworden. Meer
en meer worden die societeiten, vooral 's avonds, een gelegenheid, waar men op het „platje" of in den tuin komt uitblazen
en een hapje gaat eten, terwijl bijvoorbeeld een eertijds beroemde societeit als Concordia te Weltevreden tenauwernood een
levensvonkje kan behouden.
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Daarentegen concentreert zich het gezelschapsleven van de
uitgaande wereld nu vooral in de trouwens ook uitstekende hotels
en restaurants. „Des Indes" in Batavia verdrong in dit opzicht
Concordia volkomen ! Bovendien bezitten tegenwoordig velen
een auto plus een bungalow ergens in de bergen. Dat brengt
hen zooal niet elken dag dan toch zeker de week-ends naar
boven. En ook in andere kringen dan die der bungalow-bezitters
neemt het week-enden met den kouden neus, dank zij de auto
en de uitstekende wegen, voortdurend toe.
Men behoeft zich intusschen daarginds waarlijk niet te vervelen, want wij zijn nog lang niet aan het eind van de amusementen. Elke plaats van beteekenis heeft haar eigen tooneelzaal
of schouwburg, het oude cavalje te Batavia is zelfs een beruchtte
beroemdheid I Gezelschappen uit Nederland plegen op ongezette
tijden naar Jan Oost te gaan om daar eenige maanden rond te
reizen. Niet altijd is zulk een tournee een succes, maar dat ligt
niet steeds aan Indie, maar heel dikwijls aan het gehalte van
den troep. Bouwmeester, Brondgeest, Cor en Anton Ruys,
Verkade en Enny Vreede, Anton Verheijen, Jan Musch, Pisuisse,
Speenhof(en vele anderen hebben als zij goed werk en goede
krachten meebrachten, in Indie verbazend veel succes gehad.
Maar kunstreizen met een heel gezelschap door Indie is en blijft
een gewaagde onderneming, omdat de onkosten zoo verbazend
hoog zijn, het transport dikwijls moeilijkheden biedt, het klimaat de daaraan niet gewende acteurs en actrices vaak parten
speelt en 't benoodigd bedrag voor heen- en terugreis reeds
een vrij aanzienlijk kapitaal vereischt.
Vandaar dat zulke gezelschappen, aan Wier hoofd geen bekwaam zakenman stond of die door onderling twisten verdeeld
werden, vooral in latere jaren, toen ook in Indie de malaise haar
entree had gedaan, niet zelden zijn uiteengespat en pijnlijk
fiasco hebben geleden.
Sommige acteurs en actrices zijn op die wijze in Indie blijven
hangen en hebben zich gevestigd als regisseur of regisseuse van
liefhebberij-tooneelgezelschappen. Want het dilettanten tooneel
bloeit in Indie op ongekende wijze. Er is ook alweer haast geen
plaats zoo klein, waar Europeanen wonen, of er bestaat een
tooneelclub. Het is natuurlijk niet altijd even fraai, wat er ten
beste wordt gegeven, maar hoofdzaak is de genoeglijke ontspanning en dat doel wordt altijd bereikt. Overigens vindt men
onder de Indische amateurgezelschappen ook zeer goede ensem99

bles, waaronder de Soerabaja'sche O.T.V. (officierstooneelvereeniging), steeds een vooraanstaande plaats heeft ingenomen
en nog inneemt. Te Batavia werden jaren lang onder de deskundige leiding van mevrouw Wensma-Klaassen zeer verdienstelijke opvoeringen gegeven en de dilettanten-vereeniging
„Braga" te Bandoeng geeft ettelijke malen per jaar goede voorstellingen.
Ook gaat er zelden een jaar voorbij, dat niet een of ander
buitenlandsch ensemble Java en soms ook Sumatra bereist. Zoo
hebben een Russisch en een Italiaansch opera-ensemble uit
Shanghai jaren lang tot de trouwe bezoekers behoord. Het is
bij deze gezelschappen niet alles first class en met name requisieten, koren en regie dient men dikwijls met een zeer welwillend
oog te beschouwen, maar onder de artiesten schuilen vaak zeer
goede krachten en dat is voor de ware muziekliefhebbers in de
tropen het voornaamste.
Elke plaats van beteekenis heeft zijn Kunstkring. Dat is een
lichaam, dat voor artistieke prestaties zorg draagt, op het gebied
van tooneel, muziek, voordracht en cabaret, soms ook op
het gebied der filmkunst. Al deze Kunstkringen zijn ondergebracht in een federatie van Indische Kunstkringen, met belangrijke financieele capaciteit. Daardoor is het mogelijk, dat
men elk jaar eenige kunstenaars van internationale reputatie
naar Inclie kan laten komen, beroemde pianisten, violisten enz.
Deze kunstkringen nemen meer en meer een vooraanstaande
plaats in; hoofdzakelijk door hun organisatie en de dikwijls
voortreffelijke leiding bleek het mogelijk om vooral op het
gebied der muziek en ook wel, zij het in mindere mate, op
tooneelgebied, den leden regelmatig goede prestaties aan te
bieden. De Kunstkringen vervullen in het Indische leven, vooral
ook in de kleinere plaatsen, een regelende en organiseerende
taak op kunstgebied, welke door niemand kan worden overgenomen.
Het populairste amusement is ook in Indie natuurlijk de
bioscoop. Soerabaja, Batavia, Bandoeng, Semarang tellen er
ieder wel een dozijn of meer, maar ook zelfs in de kleinste
plaatsen vindt men toch altijd een film-theater. Er zijn enkele
bioscopen, die alleen toegang geven aan Europeanen, maar de
meeste zijn ook toegankelijk voor den inlandschen broeder.
Deze laatste bleek, vooral in de eerste „bioscoop-jaren", niet
altijd de aangenaamste bezoeker, want vriend Kromo pleeg1 oc.

de zich door het trilbeeld bijzonder te laten opwinden en gaf
doorloopend door geschreeuw, uitroepen, gefluit of juichen
uiting aan zijn gevoelens. En waar vriend Kromo helaas nog
niet geheel en al op het peil staat, dat vele onwetenden in dit
land hem zoo gaarne plegen toe te schrijven, gaf hij vooral
bij alles wat naar liefdes-scenes en teederheid op het zilveren
doek zweemde, en men weet, dat een behoorlijke film daar
meestal niet zonder kan, telkens weer opnieuw uiting aan zijn
verrukking door erbarmelijk gehuil.
In de laatste jaren i hierin een beduidende verbetering gekomen, vooral in de plaatsen waar de politie stipt de hand
houdt aan het voorschrift, dat het publiek zich heeft te onthouden van teekenen van goed- of afkeuring. Daar, waar de
politie nogal goedertieren was (Batavia was hiervoor bekend!),
konden de lagere rangen ook in latere jaren nog joelen en fluiten
en schreeuwen, dat hooren en zien verging!
In verschillende groote hotels in de grootere steden bepaalt
men zich ook niet meer tot diner-dansant, maar heeft men ook
de five o'clock tea ingevoerd met dansen en attracties. Als ik
er nu bijvoeg, dat men in de grootere steden, waar zwembassins
worden geexploiteerd, niet zelden avondfeesten, soms gecostumeerd (I), te water organiseert, dat Jachtclubs gelegenheid tot
watersport bieden, dat tennis, golf, paardrijden, hockey, enz.
voor zeer velen mogelijk zijn, dan heb ik den lezer een oppervlakkig beeld gegeven van wat er voor den Europeeschen
Indischman al zoo aan mondaine geneugten is weggelegd.
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HOOFDSTUK XVI
Zondag-ochtend vermaak. - Iedereen kunstkooper. - Wat men moet koopen en wat niet. Doeken, koper, ivoor, porcelein, kant en. . . bont. Van loven en bieden of hoe men eigenaar wordt.

K maakte reeds gewag van diverse kooplui of wel toekangs,
die zoo dagelijks op een Indisch erf plegen to verschijnen.
Vooral noemde ik die kooplieden, die artikelen voor de huishouding leveren, zooals groenten, eieren, aardappelen, vruchten, houtskool, schoenveters, zeep, pantoffels, tuinmeubelen,
bloempotten, papegaaien, konijnen, kapstokken, matrassen, apenootjes, enzoovoort.
Maar diegenen, die vormen, wat men in Nederland den
„kunsthandel" zou noemen, liet ik nog onbesproken. Welnu,
lezer, weet dan, dat in Indie iedereen zoo'n beetje kunstkooper
is, niet van aanleg, maar door de omstandigheden. Niet slechts
zij, die ook in Nederland wel eens bij den antiquair gingen
neuzen en een dingsigheidje kochten, maar ook zij, die waarachtig vroeger om die dingen niet gaven. Dat komt niet, omdat
de tropische zon onzen kunstzin zoo doet toenemen maar omdat
deze, in meer of minder gelukkigen vorm blijkbaar in elk mensch
sluimerend, hier zoo gemakkelijk kan worden bevredigd. De
Indische kunsthandelaar komt namelijk aan de deur, en dat nog
wel met koopjes !
Het zijn in den waren zijn des woord vogels van diverse
pluimage, deze kooplui. Er schuilt veel kaf onder het koren,
maar toch laat men zelden of nooit den man, die met den
traditioneelen kain (Indische doek) of met het traditioneele
koperen bord in de hand, den dichtgeknoopten bundel over
den schouder, aarzelend voor het erf blijft staan, zoo zonder
1oz
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meer voorbijgaan. Want al zijt ge niet van plan om iets te
koopen, men kan toch nooit weten of er onder dat, wat uit
het bundeltje te voorschijn zal komen, niet a thing of beauty is.
En dan zou de joy for ever u misschien voor een paar guldens
ontgaan. Men laat ze dus altijd maar uitpakken, liefst zoo op
een Zondagmorgen. Zij hebben het geduld en gij hebt den tijd.
Er zijn in Indie veel menschen, die bevangen worden door
een soort van koopziekte zoodra ze dergelijke kooplui op hun
erf zien verschijnen en uit den mond van een inlander het woord
„antiek" hooren. Zij koopen zonder oordeel des onderscheids
alles, ook de grootste prullen, alleen omdat 't Oostersch is,
of omdat ze het daarvoor verslijten. Doodgelukkig versieren
ze dan met die aanwinsten hun kamers totdat hun interieur begint
te lijken op een vijfguldensbazaar en vol trots toonen ze elke
nieuwe aanwinst aan vrienden en kennissen en verkondigen de
stelling, dat Oostersche kunst toch maar alles is. Ze koopen
poppetjes, gesneden uit iets, dat lijkt op ivoor, doch in werkelijkheid been is; ze koopen boeken-opensnijders van buffelhoorn
en limonadelepeltj es van namaakzilver met wajangpopmotieven;
ze koopen slechte batiks in Nederlandsche fabrieken gemaakt
en echte Chineesche theekopjes uit de fabrieken van Regout,
waarop de slimme koopman Chineesche letterteekens heeft gepenseeld. En ook als het gekochte op zich zelf fraai of echt
mocht zijn, dan vergeet dit soort kunstkoopers maar al te dikwijls, dat men in een modern gemeubileerd salon ,teen knalrooden Chineeschen lap moet hangen, dat men een ragfijne
kwan-yin niet naast een bloemvaasje en een aschbakje op een
étagère moet zetten en het portret van een oom of tante of een
familiegroep niet moet hangen tegen een ouden Palembangdoek. Ook vergeten menschen, die in Indie „antiek" porcelein
koopen, dat de kennis van porcelein een studie op zich zelf is,
waarover dikke leerboeken zijn geschreven. Tot hun voorlichting moge dienen, dat waarlijk antiek porcelein in Indie nimmer
of bijna nimmer aan de deur te koop is, doch alleen in particuHere verzamelingen aanwezig. Hetgeen niet wegneemt, dat men
van de rondtrekkende kooplieden nog wel eens een mooie put
of een fraai bord kan koopen, die dan echter nooit waarde hebben als antiek.
Niettemin yak er voor hen, die wel met oordeel des onderscheids te werk gaan, aan de deur nog heel veel moois te koopen.
Daar zijn bijvoorbeeld de beroemde en terecht bewonderde
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inlandsche doeken, afkomstig van Padang, Palembang, Soemba,
Timor, Rotti,' Flores, enz., de zoogenaamde ikat-weefsels, hoewel de echte, kostbare, in het land zelf op de ouderwetsche
wijze geweven doeken steeds zeldzamer worden. Men kan ze
ook hier te lande tegenwoordig geregeld op tentoonstellingen
bewonderen, de antieke Padangsche met hun prachtig rood en
bezonken goud- en zilverkleuren, de Soemba-doeken met hun
warm roestbruin en rood, maar ook van somber blauw, versierd
met de typische, gestyleerde dierfiguren. Deze doeken voldoen
ook in Europeesch interieur uitmuntend. In Amsterdamsche
en Haagsche kunsthandels zijn ze te koop voor prijzen, die
eenige jaren geleden nog in de honderden guldens liepen. Sindsdien zijn de noteeringen belangrijk gedaald, doch men hoede
zich dan ook voor het koopen van gloednieuwe en vaak minderwaardige exemplaren. 1k behoef niet te zeggen, dat men van
den koopman op het Indische erf ook de goede doeken voor
heel wat minder kan krijgen. Doch men koope ook van hem
vooral niet zonder deskundige voorlichting.
Daar is ook het Sumatraansche en Madoereesche koperwerk,
dat op Java aan den man wordt gebracht. Op weg naar India
maakt de reiziger trouwens reeds in Colombo of Belawan kennis
met de kunst der Oostersche kopersmeden. Bij den koopman
op het erf kan men koperen sirih-stellen koopen, die uitnemend
als rookstel zijn te gebruiken, verder ook de zeer decoratieve
groote en kleine koperen Borden, die het bijzonder goed doen
tegen de wanden of als blad op een rooktafeltje.
Ook de zgn. Balineesche, uit hout gesneden poppen en koppen, inheemsch leerwerk en het zilverwerk uit de Vorstenlanden
vinden als regel vele en grage koopers.
Een groote verleiding voor de dames is het prachtige kantwerk, waarmee door de zonen van het Hemelsche Rijk langs
de huizen wordt geleurd. Dat is de zoogenaamde „filet" kant,
alles handwerk en dikwijls van zeldzaam mooie kwaliteit. Zoo'n
rondwandelende Chineesche koopman ontpakt, voordat ge het
weet, voor de van begeerte schitterende oogen uwer echtgenoote zijn pakken, doozen en manden en ge moest waarlijk
die lieve dames daar in India tot hun ellebogen zien woelen
in wolken van kant. Daar zijn kanten tafelkleeden, beddespreien,
tafelloopers, kleedjes van allerlei dessin en formaat, kanten
j urken, verrukkelijke entre-deutjes, die zoo voortreffelijk te pas
komen aan een onderjurk en wat dies meer zij. Wie dan zijn
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vrouw in bedwang heeft, is een strateeg of een tyran. Gelukkig
is al dat fraais niet duur maar integendeel, vergeleken bij de
Europeesche prijzen, spotgoedkoop. En dat is in Indie altijd
een reden te meer om te koopen.
Een ander artikel, waarmee wordt geleurd, zou men in Indie
allerminst verwachten, namelijk bont. Het is Siberisch bont,
Shanghai is de uitvoerhaven en het zijn alweer de nijvere Chineezen, die er in de groote steden mee langs de huizen venten.
Wanneer ge niet goed oppast, zal de gele man probeeren om
u een geitevel als witten vos of hermelijn te slijten, maar wanneer
ge wel goed oppast zult ge zeker na behoorlijk onderzoek een
mooie yacht op den kop kunnen tikkken voor heel weinig geld.
Vooral zoo tegen Chineesch Nieuwjaar kan men dikwijls voor
fabelachtig weinig geld koopjes bemachtigen. Want de heeren
hebben dan meestal contanten noodig om feest te vieren en dan
houden ze uitverkoop tegen „moordprijzen".
Veel meer nog dan bij aankoopen in den Bombay-winkel
komt bij het onderhandelen met al deze kunsthandelaren en
venters het Oostersche schacheren te pas. Dit is een kunst op
zich zelf, die alleen door routine en na langer verblijf in Jan Oost
wordt geleerd. Bovendien moet de leerling aanleg hebben ! Dit
is een strijd tusschen de sluwheid en het oneindige geduld van
den koopman en de sluwheid en het oneindige geduld van den
kooper.
Totaal verkeerde tactiek is om te laten blijken, dat ge een
bepaald voorwerp begeert boven de rest. Ge kunt desnoods
alles bewonderen, maar niet dat. Maar beter is toch om u over
alles verachtelijk uit te laten en het begeerde voorwerp geen
blik waardig te keuren. Doe er tenslotte achteloos een bod op
en wel het vijfde of het tiende gedeelte van wat de koopman
er voor vraagt. Ga bij elken gulden, dien hij van zijn prijs laat
vallen, een dubbeltje hooger. Dan komen op zeker oogenblik
de onderhandelingen op het doode punt. Nu begint het stille
spel. De koopman pakt zijn boeltje samen en doet of hij gaat
vertrekken. Het voorwerp in kwestie laat hij echter tot het allerlaatste moment oningepakt. Toon nu vooral geen teleurstelling,
doch veins integendeel opgewektheid, dat ge van het gezeur
of zijt. Verdwijn in huis, maar verdwijn niet zoo volkomen
dat de koopman u niet meer kan bereiken, wanneer hij van
gedachten verandert. Ga nog net even binnen zijn gezichtskring
u wijden aan een of andere bezigheid, zoodat het den schijn
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heeft, alsof ge deze transactie geheel uit uw gedachten hebt verbannen. Spring nu vooral niet verschrikt op, wanneer hij inderdaad het erf verlaat. Want dan hebt ge u juist in de kaart laten
kijken. Dat weggaan van hem was bedoeld als zijn laatste woord
en als ge hem terugroept, zijt ge onherroepelijk de zwakste.
Laat hem rustig gaan, het was niet zijn laatste woord, het was zijn
voorlaatste: hij komt zeker terug !
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HOOFDSTUK XVII
Variete op de stoep. – Van goochelaars, slangenbezweerders en toovenaars. – De man met den
doedelzak. – Het menschelijk pakket. – De mangatrick. – Het wonder. – Hoe de koning van Spanje
een rijksdaalder kwijt raakt.

N

zijn wij niet aan den laatste der vreemde bezoekers,
OG
die onze Indische erven en tuinen plegen binnen te

slenteren. De lezer, die nu weet, dat men in Indie
ongeveer alles aan de deur kan krijgen, van op uw stoep geroosterd geitenvleesch tot damesjurken toe, zal nu wellicht niet
meer al te verrast zijn over de mededeeling, dat wij in de Oost
zelfs onze variete-voorstellingen aan huis bezorgd krijgen.
Als we op een Zondagmorgen in onze voorgalerij, waarvan
de neergelaten krees of te wel zonne-schutsels den laaienden
zonnebrand en 't schaterende licht buitensluiten, in onze lange
stoelen bij boek of tijdschrift en koelen dronk van ons dolce
far niente genieten, dan klinken opeens daarbuiten de melancholieke tonen van een soort van doedelzak, waarop altijd weer
dezelfde eentonige wijs wordt geblazen. Op het hooren van deze
muziek staken de kinderen hun spel en steken met glinsterende
oogen de hoofden buiten. Ook voor ons zijn lectuur en andere
bezigheden afgeloopen, de krees worden omhoog getrokken en
reeds zwenkt een zonderlinge stoet ons erf op. Mar zijn de
fakirs en de goochelaars ! Voorop loopt een lange ascetische
gestalte met een vuilen tulband en een woesten, niet al te zindelijken baard, gekleed in een lange witte toga. Daarachter de
doedelzakspeler, die wel een copie van den aanvoerder lijkt,
vervolgens een derde gebaarde en nog woester persoonlijkheid,
die eenige manden torst en een zwaren zak. Een of meer kleine
knapen vergezellen hen.
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De aanvoerder heeft in mij den heer des huizes gezien en
richt na een plechtigen groet derhalve tot mij het woord in
een soort van koeterwaalsch, waarin Maleisch en een paar woorden Engelsch geradbraakt worden. De man vraagt tien gulden
voor de voorstelling en dank zij de schitterende kinderoogen
bezwijk ik, nadat hij tot twee rijksdaalder is afgedaald. Maar
voordat hij begint, schiet mij iets to binnen. Is de trick van
den mango-boom in den prijs begrepen, vriend, vraag ik. Neen,
groote heer, is het antwoord. Welke fakir, die zich zelf respecteert, zou voor twee miserabele rijksdaalders den manga-trick
vertoonen aan ongeloovige christenhonden? Neen, de mangatrick kost twee gulden meer. Wij denken aan al die jaren, dat
we niet meer in Scala zijn geweest, mijn vrouw tast grootmoedig
in haar beurs en draagt nog een gulden bij en ik zoek nog eens
in mijn zakken. Vooruit, de zeven gulden zijn er en nu beginnen,
gij fakir, toovenaar, slangenbezweerder, duivelskind ! Met een
breeden grijs kijkt hij naar het stapeltje zilver, dat voorloopig
nog op onze theetafel ligt, dan verstrakt zijn tronie, hij geeft
eenige korte bevelen, de helpers ontpakken de manden, de twee
kleine knapen spreiden een kleed en de doedelzakspeler komt
in actie. Met vlugge passen, aldoor de eentonige melodie aan
zijn instrument ontlokkend, draagt hij om een mand, waarover
los een rieten deksel ligt. Sneller komen de tonen en opeens
wordt het deksel opgetild. De afschuwelijke kop van een cobra
wordt zichtbaar, dan nog een. Het deksel glijdt op den grond
en twee monsterachtige slangen rijzen zacht wiegend uit de
mand omhoog. De doedelzakspeler staat nu onbeweeglijk, als
een standbeeld. De reptielenlijven kronkelen uit de mand, de
koppen omlaag, onweerstaanbaar aangetrokken door de muziek,
die hen fascineert. Dan kronkelen zij tegen den man omhoog,
slingeren hun monsterachtige glimmende bochten om zijn beenen, strengelen zich om zijn armen en zijn nek. Hun gespleten
tongen trillen uit hun afgrijselijke bekken. En de doedelzakspeler speelt, onbeweeglijk, als uit brons gegoten. De melodic
wordt zachter, minder snel. De gedrochtelijke lijven ontspannen
zich, de koppen zakken. Handig ontdoet de muzikant zich met
zijn vrije hand van de monsterachtige omstrengeling Pn rolt
zijn vervaarlijke serpentines netjes weer in hun mand. Het
deksel gaat er op en wordt met een touw bevestigd. De bezwering is afgeloopen.
Maar nu komt de tweede acte, de goochelarij. Toovenarij
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vinden de kinderen het en wij, volwassenen, misschien ook.
Daar worden bekers, die wij tevoren mochten betasten, met
een handgebaar van drie tot een gesmolten, en van een weer
tot drie. Door wordt een ei, een rauw ei uit onze keuken
voor onze oogen op de stoep tot moes geslagen, maar noch
de hand, die dat deed, noch de stoep vertoonen eenige vlek
van eierdooier, noch is er eenig schilfertje van een eierschaal
te bekennen. Daar worden kleine kuikentjes getooverd uit een
bloempot, dien wij zelf leeg hebben omgekeerd, kleine kuikentjes, een, twee, drie, een half dozijn, die komen en in het niet
verdwijnen. Er krioelt, er kronkelt iets in mijn binnenzak. Vol
afschuw grijp ik naar mijn borst, de toovenaar is mij voor en
haalt uit mijn zak twee slangen. Na deze ervaring schuif ik wat
achteruit. Een van de groote manden wordt geopend en ons
ter onderzoek toegeschoven. Het is een gewone rieten mand,
vies en vuil, maar zonder iets verborgens. Een der knapen
duikt er in, het deksel gaat er op en alles wordt met touwen
omwonden en dicht gesnoerd. Daar ligt het menschelijk pakket.
Maar de drie Britsch-Indiers trekken lange, vlijmscherpe zwaarden. En daarmede doorsteken en doorpriemen zij de dichtgesnoerde mand in alle richtingen, zonder ophouden. In onze
verbeelding zien wij het bloed er uit druppen, hooren wij de
doodskreten van het slachtoffer. Maar neen, de slachting is voorbij. De mand wordt in een ommezien ontpakt en springlevend
wipt de bronzen knaap er uit.
Intusschen heeft zich achter de toovenaars op ons erf een
dichte haag van belangstellenden gevormd. Al onze bedienden
en ook die van de naburige ervan hebben hun werk in den steek
gelaten en kijken toe, zooals Oosterlingen toekij ken, hevig
geinteresseerd, maar onbewegelijk, geluidloos.
En nu, nu komt het groote moment. De manga-trick.
De oude heer, de aanvoerder, zal zich zelf met deze kunst
belasten. Hei, kebon, kom eens bier, roept de Magier, en onze
tuinjongen nadert, trillend op zijn beenen, klaar om te vluchten,
zó(5 hard als hij anders nooit loopt. Maar het gaat niet om zijn
leven. Een bloempot moet hij verschaffen en een gieter. Opgelucht stelt hij ze ter hand. En nu schept de toovenaar met
zijn handen wat tuinaarde en vult er den bloempot mee. En
uit een grooten zak haalt hij een mangapit. We mogen ze bekijken. Het is een gewone pit, een doodgewone pit van een
mangavrucht. En die begraaft de toovenaar in zijn bloempot.
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Daarna knielt hij en spreekt woorden die wij niet verstaan en
hij beweegt met zijn handen over het pas geplante en zijn oogen
worden strak en in zijn baard gaan klanken verloren. Dan neemt
hij den gieter en voorzichtig begiet hij de aarde. En dan spreidt
hij over den pot een gekleurden lap en zijn handen schuiven
onder den lap totdat zij op den bloempot rusten en voor onze
oogen begint het wonder. . .
Heel, heel langzaam rijst de doek onder de zacht bewegende
handen. Hooger en hooger rijst de doek, heviger en heviger
prevelt de toovenaar. Zijn oogen zijn gesloten, zijn borst hijgt
als onder groote inspanning. Hooger en hooger rijst de doek.
En dan met een ruk werpt de toovenaar hem weg en wij zien,
wij zien met onze eigen oogen uit den bloempot den jongen
manga-boom oprijzen, wel reeds een halven meter hoog. Zijn
bedauwde blaadjes zijn ternauwernood ontloken, de bedauwde
blaadjes van een heel teer, pas uitgeloopen groen. . .
Met een diepe buiging staat de Magier op en met een nog
diepere buiging empocheert hij de zeven guldens, terwijl zijn
helpers manden en zak op hun schouders tillen en langzaam het
erf verlaten. En dan houdt de Magier tot mij een speech, die
daarop neerkomt, dat ik de voornaamste beer ben, de machtigste, de goedertierenste, die ooit door Allah werd geschapen.
En omdat dat zoo is, zal hij als bewijs zijner dankbaarheid
voor ons nog een zijner kunsten vertoonen, de grootste van zijn
repertoire. Of de groote beer hem nog een oogenblik aandacht
en vooral vertrouwen wil schenken. Vooral veel vertrouwen.
Wil de groote beer een zilverstuk uit zijn zak opdiepen,
liefst een gulden en dien vast omklemd in zijn rechtervuist
houden? Wil de allergenadigste gemalin van den grooten beer
datzelfde doen? Wij diepen guldens op en doen het. Wie kan
neen zeggen, als een Magier de grootste kunst van zijn repertoire ten beste wil geven? Wil de koningin van Italie ook een
gulden in hare rechtervuist klemmen, zoo wendt de toovenaar
zich daarop tot de tweede dame van ons gezelschap. En wil de
koning van Spanje dat ook doen, dit tot onzen mannelijken gast.
De koningin van Italie en de koning van Spanje doen wat hun
gevraagd wordt. Alleen de koning van Spanje had geen lossen
gulden, hij omklemt een rijksdaalder.
Daar staan we nu met ons vieren in een kring, de rechterhanden vooruitgestoken, tot vuisten gebald om de zilverstukken. Dan treedt de toovenaar in ons midden, zonder een onzer
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aan te Taken en zonder een onzer ook maar korter dan twee
passen te naderen. Nu legt hij uit: hij zal alleen door de kracht
van zijn magischen blik het zilver in onze handen in koper
veranderen. Ik zie, hoe de koning van Spanje nog krampachtiger
zijn rijksdaalder omknelt. Maar de Magier heeft het ook gezien.
Zachtjes schudt hij het hoofd. Neen, zoover is het nog niet.
Wij mogen eerst allemaal nog eens even kijken of we ook nog
ons zilver in de handen hebben. We kijken allemaal. Ja, ze
zijn er nog. Drie vochtige guldens en een vochtige rijksdaalder.
Dan worden de vuisten weer gebald. De Magier staat onbeweeglijk. Hij begint met mij. Zijn oogen boren zich in de mijne.
Ik kijk terug, zoo hard ik kan. 0, en ik voel mijn gulden in
mijn vuist, ik voel hem, ik voel hem, knap hij, die hem eruit
kan halen. De Magier kijkt en prevelt. Dan slaat hij zijn oogen
neer en zegt „have a look at it, sir!" Ik open mijn krampachtig
gesloten vingers . . . en bij alle goden van den Olympus, in mijn
handpalm ligt een koperen vierduitstuk! Maar reeds heeft hij
zich gewend tot de allergenadigste gemalin en ziet, ook zij
blijkt een vierduitstuk te omklemmen. Den twee gekroonden
hoofden vergaat 't al niet beter, en terwiji wij elkaar beteuterd
aankij ken, is de Magier uit den kring gestapt en dragen zijn
lange schrale beenen hem snel van het ed. Op den weg maakt
hij nog twee zeer gehaaste buigingen en weg is hij. In de verte
klinkt zwakjes de eentonige melodie van den doedelzakspeler.
„Er zijn meer dingen tusschen hemel en aarde...", zegt de
koningin van Italie. Maar de koning van Spanje vloekt zachtjes
en tast nerveus naar zijn horloge.

III

HOOFDSTUK XVIII
Geestelijk leven. — Hoe het vroeger was en hoe
nu. — Een gelukkige verandering. — Het peil van
de maatschappij en intellectueele bevrediging. — De
Indische Pers.

AAR is een tijd geweest, waarlijk nog niet zoo lang
geleden, dat in een schildering van het Indische leven
in den trant van het boek, dat de lezer nu voor zich
heeft, beschouwingen en opmerkingen over het geestelijk leven
ongeschreven hadden moeten blijven. Om van onze overigens
zoo verdienstelijke voorouders uit den Compagnie's tijd maar
geheel te zwijgen, dient hier toch geconstateerd te worden, dat
zelfs een veertig jaar geleden de Europeesche maatschappij in.
Indie nog bijna uitsluitend georienteerd was naar den materieelen kant van het leven. Om geestelijke waarden bekommerde
men zich niet of weinig, het gezelschapsleven had een doel:
afleiding, vermaak. En ook dat doel werd niet altijd met fijne
middelen bereikt.
Nu moet men niet terstond dit verschijnsel geheel en uitsluitend op refs ening stellen van het lage peil der koloniale
maatschappij uit die dagen. Inderdaad haperde er aan dat peil
veel, maar ook toen toch telde de Europeesche gemeenschap
onder haar leden voortreffelijke en hoogstaande elementen, die
het aan geest, intellect noch beschaving ontbrak. Die elementen
echter waren dun gezaaid, z(56 dun, dat zij op de toenmalige
koloniale maatschappij niet vermochten hun stempel te drukken,
dat zij nog geen voldoende gewicht in de weegschaal konden
leggen bij de orienteering der gemeenschap en dat zij het sociale
leven nog niet in geculviteerder beddingen konden leiden. Daar
was die maatschappij niet naar ! Wie in het moederland mislukt
was, ging naar Indie, wie zich aangetrokken voelde tot ruw
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pionierswerk, ging naar Indie, wien de straten zijner vaderstad
te nauw waren geworden en zich een onafhankelijk leven droomde onder andere hemelen, ging naar Indie, wien het aan opleiding
ontbrak om in het moederland iets te bereiken, ging naar Indie.
Doch, zonder eenig odium te willen laden op die menschen,
want zij zijn de noeste, onversaagde werkers geweest, die Indie
voor ons hebben gemaakt, zij waren niet degenen, die tevens
het aanzien konden schenken aan een bloeiend geestelijk leven.
Overigens, ook wanneer zij het gewild hadden, de mogelijkheden ontbraken, de tijden waren niet rip. Daar waren schier
onoverkomelijke hinderpalen. Ik noem slechts het gebrek aan
communicatie-middelen, aan geregeld contact met geestelijke
bronnen, het ontbreken van technische middelen om uitingen
op cultuurgebied mogelijk te maken. De fijnst besnaarde en
beschaafde mensch, die moet leven in een ongeciviliseerd land,
zonder noemenswaard contact met zijns gelijken, niet zelden
dag- of weekreizen verwijderd van eenig centrum van zeer
betrekkelijke beschaving, die het moet doen met nieuwsberichten van een half jaar oud, die moet teren op een paar boeken,
j aren her bij zijn komst in het vreemde land meegebracht, die
den zwaren dagelijkschen strijd om het bestaan moet voeren
en den misschien nog zwaarderen tegen het klimaat, omdat hem
de hulpmiddelen van moderne hygiene en comfort nog niet
ten dienste stonden, ook hij is waarlijk gedoemd om op den
duur zich te zien overwinnen door materialistische gevoelens.
En van den eenvoudigen gemiddelden pionier, zooals hierboven
geteekend, mocht men nog minder verwachten.
Met dit nog tamelijk recente beeld voor oogen dient men
tot recht begrip van de tegenwoordige verhoudingen te bedenken, dat zich in de laatste halve eeuw in onze Oost een
evolutie heeft voltrokken, die voor onze begrippen verbijsterend mag heeten en die niet slechts de inlandsche maatschappij
ten zeerste heeft beroerd doch ook de Europeesche een geheel
ander aanzien heeft gegeven.
Want bijna alles, wat eens was, is nu veranderd.
In den loop der latere jaren heeft Nederland in steeds grooter
aantal zijn zonen aan de kolonien afgestaan en daaronder hoe
langer hoe meer ook intellectueeler krachten. Sinds lang is Indie
gelukkig niet meer de laatste uitkomst voor wie geen andere
uitkomst wist, sinds lang ook is in Indie geen plaats dan voor
geestelijk volwaardige krachten. En ofschoon daaraan ook nu
Het Indische Leven 8
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nog wel lets hapert, geleidelijk won toch ook de overtuiging
veld, dat voor Nederland's intellectueele jeugd Ina het afzetgebied bij uitnemendheid is geworden boven de overvoerde
moederlandsche arbeidsmarkt.
De koloniale maatschappij heeft van deze gelukkige verandering den even gelukkige terugslag ondervonden. De verbeterde kwaliteit harer elementen bracht het gezelschapsleven
en de verschillende vormen van onderling contact op hooger
peil. Maar een zeker niet minder goede invloed ging uit van
de uitbreiding der commuaicatie-middelen en van den vooruitgang van wetenschap en techniek. Een steeds grooter spoorwegnet, de auto, telegraaf en telefoon, later de uitmuntende en steeds
toenemende luchtdiensten, en de radio, het ontstaan eener goed
geoutilleerde onafhankelijke pers, de steeds snellere verbinding
met het moederland, wetenschap en techniek, die bewerkten,
dat de levensvoorwaarden verbeterden en het leven van alledag
gemakkelijker, zelfs comfortabel en voor wat de gezondheid
betrof oneindig veiliger werd, de sportbeoefening, die in zwang
kwam en ook in de tropen voor lichaam en geest een weldaad
bleek, dat alles en nog veel meer maakte, dat in een wonderlijk
kort tijdsverloop de koloniale maatschappij op Europeesche
leest werd geschoeid en ook op geestelijk terrein een even snelle
als verheugende ontwikkeling to zien gaf.
De tropen zullen altijd de tropen blijven en de koloniale
maatschappij zal altijd sommige karaktertrekken behouden, die
een geestelijk leven zooals in Westersche landen onder Westerlingen bloeit, onmogelijk maken. Ook zijn daar nog andere
struikelblokken zooals de meestal tijdelijke aard van het verblijf
der Europeanen, vervolgens het jonge Europeesche geslacht
in Indie geboren doch dat het zwaartepunt zijner opvoeding
toch nog altijd in Nederland vindt en dat zich in het Ooster§che land niet, gelijk bijna steeds in Westersch eigen land,
de dragers voelt en de scheppers van cultuur; tenslotte doel
en streven van den Europeaan in de tropen, die zich nog
altijd laten resumeeren in pensioen verdienen of een spaarpotje
maken, en dan: terug naar huts. Door dit laatste wordt verklaard,
dat onder de Europeanen in de tropen, behoudens een enkele
en als regel vrij onbelangrijke uitzondering, geen dichters en
romanschrijvers worden gevonden noch musici, die de kunst
als levenstaak hebben gekozen. Daarentegen telt Indie meerdere
kunstschilders van naam en talent, van Indisch bloed.( 0 6,- 4! z (I
c,. A.,„
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Maar voorgoed is toch voorbij de tijd, toen man en vrouw,
die naar Indie ging, bij voorbaat afstand deed van intellectueele
bevredigingen. In een vorig hoofdstuk heb ik reeds beschreven
welke ontspanningsmogelijkheden de Europeaan in Indie, althans in de grootere centra, tot zijn beschikking heeft. Tooneel,
opera, solisten, orchest, bioscoop, hij kan er van genieten.
Weliswaar, de bioscoop natuurlijk uitgezonderd, niet op geregelde tijden, niet permanent, evenmin steeds in onberispelijken
vorm, maar de mogelijkheden zijn er en zij zullen naar alle waarschijnlijkheid kwantitatief en kwalitatief zich in opgaande lijn
blijven bewegen. Ook over de actie der Kunstkringen heb ik
reeds het een en ander verteld. Ik kan er nog bijvoegen, dat
die actie niet slechts beperkt blijft tot muziek en tooneel,
maar dat het verbond van Kunstkringen eveneens tentoonstellingen van schilderijen, beeldhouwwerk e.d. organiseert en
lezingen op allerlei gebied laat houden.
Ook het onderwijs is in de laatste vijf en twintig jaar ontzaglijk verbeterd. Bandoeng en Batavia zijn centra geworden
van middelbaar en hooger onderwijs en uit den aard der zaak
heeft zich in die centra door de aanwezigheid van talrijke en
voortreffelijke onderwijskrachten een wetenschappelijk leven
ontwikkeld, dat ook buiten de muren der onderwijsinrichtingen
zijn invloed laat gelden. Bibliotheken zijn tegenwoordig in vele
Indische steden to vinden, musea van beteekenis zijn geopend,
congressen op allerlei gebied worden gehouden. De boekhandel
is uit zijn vasten Indische slaap ontwaakt en allengs op moderne
leest geschoeid. Een niet voorhanden boek kan desgewenscht,
telegrafisch besteld en per vliegpost verzonden in enkele weken
worden geleverd. De nieuwste tijdschriften, periodieken en
brochures uit het moederland en uit den vreemde worden geregeld aangevoerd, leestrommels circuleeren door het geheele
binnenland.
En dan is er de Radio ! De Nirom als algemeene omroepvereeniging, met naast zich tal van plaatselijke zenders, deed
en doet voortreffelijk werk, dat vooral tot zijn recht komt op
de kleinere en kleinste plaatsen, waar het radiotoestel met nieuwsberichten, met muziek en dans, met alles en nog wat en vooral
ook met „klanken" uit het moederland vrijwel den geheelen
dag een goede vriend, opwekker en voorlichter is. Radio en
vliegtuig hebben samen meer dan wie en wat ook gedaan om
de meer afgelegen streken in het geweldige overzeesche gebied
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poster" te doen zijn !
Last not least is daar de Indische pers, de veelbesprokene,
de veel gesmade en ook zeer miskende, die in werkelijkheid
reeds voor vijf en twintig jaar corypheeen telde, die zich met
de besten in het moederland konden meten. Waarmede ik niet
zeggen wil, dat die pers en zelfs haar corypheeen geen gebreken
hadden. Het tegendeel is waar, maar het feit, dat die gebreken
dikwijls veel te breed werden uitgemeten en niet zelden daarom
de verdiensten werden verzwegen, was niet de schuld van de
Indische pers maar van onbevoegde beoordeelaars in het moederland, die bij gebrek aan kennis van de Indische maatschappij
geen flauw begrip hadden van de omstandigheden, waaronder
Indische journalisten moesten werken en van de invloeden,
waartegen zij moesten vechten.
Intusschen ook de Indische pers heeft zich in latere jaren
aan de veranderde verhoudingen weten aan te passen en haar
werkwijze en outillage gemoderniseerd. Daardoor is de taak
der redacties er niet gemakkelijker op geworden. Een Indische
dagbladredactie bestaat gewoonlijk uit niet meer dan vier of
vijf menschen, in tegenstelling met die van groote bladen in
het moederland, die soms den omvang hebben van een klein
departement. Deze vier of vijf menschen maken de krant. Zij
moeten daarom zijn all round journalisten, die elk oogenblik
elkaar moeten kunnen vervangen, voor elkaar inspringen, even
goed een hoofdartikel moeten kunnen schrijven als een verslag,
en die verbazend hard moeten werken. En toch weten zij,
gering in aantal als zij zijn, onder ook nu nog vaak zeer moeilijke
omstandigheden op de hoogte te blijven van hun tijd en van
hun taak. Men vindt op het oogenblik in Indio verschillende
voortreffelijke geredigeerde dagbladen, die gezien in het kader
der omstandigheden volstrekt niet behoeven onder te doen voor
hun grootste collega's in het moederland.
minder ver en ook minder „verloren

116

HOOFDSTUK XIX
De vendutie. – Zigeuner-procede's. – Ronkende
en indiscrete strooibiljetten. – Kijkavond. – De
kijkers. – Radicale opruiming.

ROEGER, ook nog twaalf jaar geleden, toen de eerste
druk van dit boek verscheen, was de „vendutie" in het
'even van iederen blanken mensch in Indie een gebeurtenis van belang. Want bij verlof of vertrek, ja zelfs niet zelden
ook bij overplaatsing moest men zijn matten finaal oprollen en
tot volledige liquidatie van zijn bezittingen overgaan. Het transport van een inboedel over de geweldige afstanden bracht bijna
onoverkomelijke bezwaren mede en bovendien groote kosten
en het Indische meubilair was toen nog van zoo bijzonderen
aard, dat er voor overbrenging naar Europa of voor kostbaren
opslag in een pakhuis geen reden bestond. In een nieuwe
Indische woonplaats kon men zich na ommekomst van verlof
weer ongeveer hetzelfde aanschaffen, wat men van de hand had
gedaan, en in Europa zou het Indische meubilair niet passen.
Het middel om alles kwijt te raken was dus de vendutie.
In onze dagen is echter die Indische vendutie ook niet meer,
wat zij eertijds was. Dat geldt vooral voor de grootere steden.
Want meer en meer richten zich daar de menschen „blijvend"
in en niet slechts voor eenige jaren. Meer en meer worden
flinke bedragen aan de inrichting van het huffs besteed. De
binnenhuis-architectuur, het betere en Europeesche ameublement met alles, wat daarbij behoort, is in beteekenis en waarde
toegenomen. Zoodoende gaat men er niet meer zoo snel toe
over om vendutie te houden. Integendeel: vele verlofgangers
verhuren huis-met-inboedel tijdens den duur van hun verlof
(en dit geldt dan voor de gelukkigen, die min of meer rotsvast
op eenzelfde standplaats zitten), terwijl de minder gelukkigen
en meer zwevenden hun inboedels eenvoudig opslaan gedurende
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hun verloftijd. Want de „dure" stukken, waaruit vele inboedels
tegenwoordig bestaan, brengen in dezen tijd op de vendutie
hun geld bij lange na niet op, zoodat het in bewaring geven
meestal voordeeliger is geworden.
Dientengevolge zijn, vooral na de crisisjaren, de venduties
in de grootere plaatsen sterk in aantal en beteekenis achteruit
gegaan, en dientengevolge is het vak van vendu-houder geenszins meer het vak, waarin men rijk werd.
Op kleinere en meer afgelegen plaatsen echter, fabrieken,
cultuurondernemingen en ook in de buitengewesten is de vendutie nog steeds een gebeurtenis van belang en vooral voor de
dames een bijzondere vermakelijkheid. Een korte beschrijving
van dit gebeuren mag dus ook thans nog niet ontbreken.
Vendutie houden is een zeer radicaal proces ! Eensklaps en
definitief moet ge afscheid nemen van uw huis en van het
milieu, dat u in den loop der jaren lief is geworden en veel
poezie komt er bij dat afscheid evenmin te pas, want men heeft
bovendien te zorgen, dat bedoeld milieu ook nog zoo voordeelig mogelijk van de hand wordt gedaan. Immers bij vertrek
en verlof kunt ge de duiten uitmuntend gebruiken. Gelukkig
gaat dit proces zeer snel in zijn werk, namelijk in een paar
dagen, want men blijft tot zoo kort mogelijk voor het vertrek
in het huis, omdat het hotel zoo duur is. Het heele gebeuren
heeft derhalve jets van een bliksemsnelle debacle, van een
faillissement in geforceerd tempo, dat je in een ommezien van
eigenaar van een gezellig en ordentelijk tehuis tot een beter
soort van landverhuizer maakt.
Hierbij treedt het verschil aan den dag met onze moederlandsche mentaliteit! In Nederland zou zulk een radicale opbreekpartij met haar afwikkeling een geweldig evenement zijn
in de familie, jets, waarmee maanden zouden zijn gemoeid.
Maar in de Oost zit je vandaag nog in je binnengalerij knus
te dineeren en in de voorgalerij de krant te lezen en morgen
slaap je met je familie al in genummerde bedden, drink je uit
genummerde glazen en maak je voor 't laatst je toilet voor een
genummerden spiegel. Overmorgen reeds houd je de hand op
om de opbrengst op te strijken en nog een dag later zit je op
de boot, hoogstens een beetje beduusd, dat 't allemaal al over is.
Daarom, omdat je door dat alles een beetje minder hokvast
bent geworden en je eenmaal in Nederland ook niet meer al te
veel bekommert om een verhuizing naar een andere straat ofzelfs
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naar een andere stad, word je door je Hollandsche familie zoo'n
beetje voor Zigeuners versieten en misschien is daar wel iets
van waar en krijgen Indische menschen door hun opbreken en
hun trekken allemaal wel iets van den nomade in hun ziel.
Den dag voor de vendutie is de kijkavond. Dan hebben de
menschen de gelegenheid om met critisch oog den inboedel
te komen bekijken en betasten en te zorgen dat ze geen kat
koopen in den zak. Wanneer die inboedel een beetje de moeite
waard is, dan laat men al gauw strooibiljetten drukken. Daarin
worden de eigendommen tot in bijzonderheden beschreven en
opgehemeld. Maar het redigeeren van zulk een stuk is voor
den leek niet gemakkelijk, daar moet een deskundige aan te
pas komen. Daarom stelt de venduhouder (een soort van makelaar in roerend goed, die in Indie zich belast met het houden
der venduties en tegelijk meestal een zaak in tweedehandsche
meubelen exploiteert) dat voor u op. Hij belast zich tevens
gaarne met het plaatsen van advertenties in de dagbladen en
op al deze bijkomende werkzaamheden weet hij wat te verdienen, dat van de opbrengst of moet. Maar zelf zou men voor
het opstellen van zulke strooibiljetten ook ongeschikt zijn,
immers te kiesch en te bescheiden. Want strooibiljetten en
advertenties zijn namelijk altijd gesteld in een ronkende en
indiscrete taal. Daar wordt bijvoorbeeld onder de aangeboden
goederen vermeld mannequin no. 64, waarop uw vrouw al
die jaren haar jurken heeft geknipt. Zelf zoudt ge in een publiek
stuk nooit hebben willen onthullen, dat ze zoo dik is. En ook
zou men zelf misschien te kiesch zijn geweest om de aanwezigheid van allerlei intieme toiletmeubelen te memoreeren en zeker
zou men nooit het afschuwelijke kastje in de achtergalerij als
een fraai antiek Queen Anne meubel hebben durven omschrijven. Dat alles doet dus de venduhouder.
Door zulke voorspiegelingen aangelokt komen nu op den
kijkavond de menschen van alle kanten opzetten en het huis
binnenwandelen. Door de goede zorgen van den venduhouder
zit bovendien op het erf een inlander vast in slaap op een gong
te slaan, opdat ook zij, die noch advertentie noch strooibiljet
lazen, toch zullen weten, dat er hier kijkavond is. Zelf zit men
intusschen in het hotel of bij kennissen en probeert aan iets
anders te denken, misschien drentelt men ook wel rond in de
buurt om te kijken of het druk loopt en dan klinkt de gong
u in de ooren als de zwanezang van uw interieur.
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Het is ook maar verstandig, dat men niet thuis blijft, want
wat voor anderen een vermakelijkheid is, zou u zelf in uw
gevoelens te diep kwetsen.
Indische venduties en kijkavonden hebben hun vast publiek,
evenals in Europeesche steden premieres in den schouwburg.
Een jaar of dertig geleden was de attractie nog grooter. Toen
werden op de kijkavonden verfrisschende dranken en sandwiches gepresenteerd en kwamen op de vendutie zelf zonder
mankeeren alle vrienden der vertrekkenden om bij wijze van
laatste attentie hoog te bieden. Dan werd er soms twee of driemaal hetzelfde meubel verkocht om de opbrengst zoo hoog
mogelijk te maken. Maar die gulden tijden zijn voorbij. De
ververschingen hebben afgedaan en het meerendeel der kijklustigen bestaat nu uit onverschillige buitenstaanders, die op
koopjes uit zijn en op distractie. Want vooral dames zijn trouwe
bezoeksters van de kijkavonden en onder haar niet in de laatste
plaats zij, die nooit iets koopen. Zij gaan er heen om te zien
en gezien te worden, om er vriendinnen te ontmoeten en haar
nieuwsgierigheid te bevredigen. Dan nestelen zij zich op een
te kijk gestelde canapé en onttrekken deze dusdoende aan de
blikken van eventueele koopers. Men maakt van de wettig getolereerde indiscretie gebruik om in kasten en laden te snuffelen,
in boeken te bladeren, pakken van mijnheer en oude hoeden
van mevrouw te betasten. Men gaat zitten op de matrassen
van de bedden om de kwaliteit van de springveeren te onderzoeken en een vergeten familieportret gaat van hand tot hand
onder de noodige critiek.
Dat is het voorspel. De volgenden dag is de vendutie. Om
zes uur 's ochtends hebben de huisheer en zijn familie al naar
de lucht gekeken en gesmeekt om zon, (deze laatste bijzonderheid geldt natuurlijk alleen voor den regentijd). Zal het droog
blijven, zal het gaan gieten? Helaas, om acht uur regent het!
Dat scheelt wel vijftig procent in den toeloop en ergo in de
opbrengst. Maar uitstellen gaat niet, want men kan een vendutie
nu eenmaal niet uitstellen om het weer.
Niettemin zijn er bij den aanvang twintig of dertig menschen
aanwezig. Zij staan in een kring om den mijnheer van het
vendukantoor, onder welks auspicièn de vendutie wordt gehouden. Deze heeft als helper een inlandsch employe, die, naarmate
men vordert, alles wat hij in staat is op te tillen nog eens voor
het laatst ter meerdere aanmoediging aan de adspirant koopers
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vertoont. Nerveuze dames, die van plan zijn om te gaan bieden,
onderzoeken voor het laatst nog eens het voorwerp harer verlangens. Daar ligt er eene op haar knieen en wringt haar bovenlijf onder een aftandschen Chesterfield fauteuil, in wiens ingewanden zij naar stukke veeren speurt. Op het voorerf zit een
aantal onzindelijke koelies te wachten, totdat de nieuwe eigenaars de pas verworven schatten aan hun handen ter bezorging
zullen toevertrouwen.
Intusschen trekt de venduhouder met zijn kudde van adspirant-koopers van vertrek tot vertrek. Deze heer moet uit hoofde
van zijn beroep beschikken over een verbazend krachtig en
onvermoeibaar stemgeluid. Hij bruit met stentor-stem de biedingen. De inlandsche employe herhaalt met een ontzettende zeurstem de getallen. In het eerst ontgaat het u, waaraan beiden bet
recht ontleenen om het oorspronkelijke bod voortdurend te
verhoogen. Maar als ge aandachtig toekijkt, ziet ge in den kring
van omstanders bier een beer en daar een dame door korte
hoofdknikj es beduiden, dat zij er nog wat wenschen op te leggen.
Zoo krijgt elk meubelstuk en elk voorwerp achtereenvolgens
zijn beurt. Op uitgebreide venduties duurt dit soms enkele
dagen. Zoodra eenig voorwerp iemands eigendom is geworden,
sluipt een der wachtende koelies naar binnen, maakt zich van
het gekochte meester en sleept het naar zijn nieuwe adres.
Naarmate de brullende heer zich met zijn stoet van getrouwen
door de kamers voortbeweegt, is het alsof een troep van vraatzuchtige witte mieren hierdoor is getrokken en op zijn weg
alles in een ommezien heeft verslonden, niets dan kale muren
en holle kamers achterlatend.
Dikwijls koopt men op venduties niet dat, waarvoor men
is gegaan, doch wel allerlei, waarvan men achteraf de nutteloosheid of onbruikbaarheid moet erkennen. Soms gaan waardevoile zaken voor een appel en een ei en brengen waardelooze
prullen veel meer op dan zij hebben gekost. Dat zijn psychologische verschijnselen, die nog niet zijn verklaard. Er zijn venduties, waar alles heel hoog gaat, omdat er toevallig koopkrachtige lieden tegen elkaar aan het opbieden zijn gegaan, er
zijn ook andere, die een fiasco worden, omdat het regent of
omdat de inboedel te artistiek was of omdat de familie geen
relaties had of om dat het huis in een buurt ligt, waar men geen
fraaie interieurs mag verwachten.
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HOOFDSTUK XX
Op reis i — Naar de Preanger hoogvlakte. — De
koelte en de Bergen tegen. — Een Indisch station. —
Indische treinen, hun inrichting en bevolking. —
Nat en roetzwart. — Geen sprake van een tukje.

N

U de lezeres en de lezer, die onder mijn bescheiden

leiding het schoone Insulinde bezoeken, negentien hoofdstukken lang in de groote Indische stad hebben rondgeneusd, het bezienswaardige van die stad en van het stadsleven,
het wetenswaardige van het leven der Europeanen in zich hebben opgenomen, beginnen zij voor zoover de hitte dat toelaat,
een beetje rusteloos te worden. En zonder dat zij het met zooveel woorden hebben gezegd, heeft de gids begrepen, dat zij
nu eindelijk ook eens verder willen en dan liefst als het kan . . .
een beetje in de koelte. En daarom wordt er op een goeden
avond krijgsraad gehouden in de voorgalerij en wij besluiten
om den volgenden dag op te breken en in groote trekken stellen
wij van ons uitgangspunt Batavia nu verder onzen zwerftocht
over Java vast. Daarna drinken wij een laatsten ijskouden
whiskey-soda en gaan vroeg naar bed. Want wie in Indie groote
reizen maakt, doet goed vroeg op te staan, niet slechts omdat
ook de Indische morgenstond goud in den mond heeft, maar
vooral omdat de ochtenduren de koelste uren van den dag zijn.
Op het gebied van reizen is in Indie in enkele jaren overigens
heel wat en bovendien ten goede veranderd.Vliegtuig, nachtexprestrein en auto plus autobus hebben het ouderwetsche
stations- en reisbeeld, vooral weer op de grootere plaatsen,
geheel „verjongd". En zoo zal tegenwoordig de hij of zij, die
eventjes naar Bandoeng wil, vermoedelijk wel het vliegtuig van
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de Knilm gebruiken — men vertrekt tegen acht uur 's morgens
van het vliegveld in Batavia en is twintig minuten later, frisch
en wel, te Bandoeng. En tegen twaalf uur kan men weer even
vlug en frisch naar Batavia terugvliegen, terwip de kosten
ongeveer hetzelfde bedragen als van de treinreis. Bovendien
leggen de behoorlijk „gekoelde" sneltreinen (vie:maal per dag)
het traject Batavia—Bandoeng in ongeveer 2 1/2 uur af, zonder
dat de reiziger (en dat zegt veel in dit land !) noemenswaard
warm of vuil wordt, terwijl, vooral voor de inheemschen, de
autobus meer en meer het geliefkoosde vervoermiddel gaat
wcrden. Maar toch kan men ook aan menig station en op de
grootere stations ook bij vertrek van „secondaire" treinen nog
het echte stations-beeld van tempo-doeloe vinden.
Er werd vroeger heel wat en niet ten onrechte over de
Indische treinen geklaagd! En in de „secondaire" treinen, de
lokaaltjes e.d. is het reizen nog geenszins je dat. Zelfs in den
dag-expres-trein van Batavia en Bandoeng naar Soerabaja (ongeveer twaalf uur rijden) zal de reiziger, hoezeer ook de accomodatie is verbeterd, nog heel wat 1 oloniaal leed ondergaan.
Vandaar dat voor het grootere traject velen den nacht-expres
benutten — wellicht de beste en meest moderne, keurigste en
geriefelijkste trein in het verre Oosten: het pronkstuk en tevens
het beste werkstuk van de directie der Indische Staatsspoorwegen! De trein vertrekt dagelijks tegen zes uur 's middags uit
Batavia en komt te ongeveer half acht den volgenden morgen
te Soerabaja aan. De coupe's zijn behoorlijk gekoeld, van letterlijk alle moderne gemakken voorzien (elke wagen heeft een
badkamer 0, men slaapt er goed, men eet er nog beter en men
wordt er niet vuil. Deze nacht-expres is dan ook in zeer korten
tijd een van de populaire en druk gebruikte verbindingen
geworden en zoodoende een geduchte mededinger voor de
ook zeer goede luchtverbinding (ongeveer drie uur vliegen).
Echter, in de meer „gewone" en ook langzamer „dagtreinen"
brengt het reizen nog vele Indische bezwaren mee — 's lands
wigs, 's lands eer ! En ik zal dan ook om den lezer de echte
couleur locale bij te brengen, voor onze eerste rei; niet de vliegmachine of een luchtgekoelden expres doch een gewonen sneltrein kiezen.
Zoo zijn we dus den volgenden ochtend reeds voor dag en
dauw present op het station Koningsplein te Weltevreden, waar
de sneltrein gereed staat, die ons zal brengen naar Bandoeng,
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de hoofdstad der Preanger Regentschappen. Want met een
bezoek aan dit prachtige hoogland, een der schoonste streken
van Java, zullen we onze reis beginnen. En de koelte, waarnaar
de nieuwbakken Indisch-gasten zoo verlangen, zullen wij er
eveneens vinden, al zal het dan ook maar een betrekkelijke, een
Indische koelte blijken.
De inlander reist verbazend graag. Het zitten in een vervoermiddel, vooral in een Westersch snel vervoermiddel, is voor
hem op zich zelf reeds een vermaak. Daarom gebruikt hij dikwi.j1s zijn spaarpenningen, of liever het contante geld in zijn
zak, dat meestal geen spaargeld doch zijn loon of een voorschot
daarop is, om in auto's te rijden of nog liever, als bruin het
kan trekken, een treinreis te maken. Het opzoeken van een of
ander ver familielid of van een of anderen verren vriend is hem
dan aanleiding genoeg. Derhalve is het moeilijk uit te maken,
wie er onder de bonte menigte van inlandsche reizigers, die
het perron bevolken, een zakenreis dan wel een pleizierreis gaat
maken. En even moeilijk is het uit te maken, wie onder al die
bruin broeders en zusters nu of straks in een trein zullen stappen, dan wel zich uitsluitend en alleen hier bevinden om eenige
uren of desnoods een halven dag zoek te brengen in heerlijk
nietsdoen, kijkend naar aankomst en vertrek der treinen, zich
vermeiend in het bont gewemel van reizigers, kooplieden en
koelies, dan wel wie hier zijn gekomen om of te halen dan
wel afscheid te nemen van familie of kennissen en daaraan
eveneens eenige uren van zalig lanterfanten te verbinden. Maar
door dit alles biedt het overvolle perron een zeer bont en druk
schouwspel, te meer omdat vooral de inlandsche zusteren, die
op reis gaan, zich in hun fraaiste en kleurigste baadjes plegen
uit te dossen.
Tusschen dit bont gewemel loopen de kooplieden met van
alles en nog wat Tangs de treinen. Hier is de fruitverkooper,
die den reizenden Kromo voor het laatst nog van een handvol
zijner geliefkoosde vruchten voorziet, daar loopt een net vrouwtje, dat met lange uithalen haar zoetigheid in den vorm van
koekjes en gebakken pisang aanprijst, nog een andere vent
met gestoomde rijst in een pisangblad, zuurzoet en tal van
onbeschrijfbare lekkernijen, welker aanblik u reeds doet huiveren. Dan is er nog de limonade- en stroopjes-man, die zijn
buffet aan een zwiependen bamboestok torst en de liefhebbers
naar believen van roode, groene, gele, blauwe, mauve en rose
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siropen voorziet. De treinreis is voor den inlander, maar ook
voor Chineezen en Arabieren niet compleet zonder een groot
aantal victualien, die hem op aangename wijze den tijd korten.
De hoeveelheid handbagage, die de inlander op reis meeneemt,
is voor onze begrippen enorm. Dit spruit voornamelijk voort
uit het felt, dat hij op reis gaat met zijn heele hebben en houden
of althans met het grootste deel daarvan, en dat hij er geen
koffers op na houdt, doch de voorkeur geeft aan ontelbare
pakjes en pakken, manden en mandj es, dichtgeknoopte doeken
en volgepropte sarongs. Daarom heeft de derde klasse of
inlander-afdeeling van elken strein ook meer van een bivak van
etende stammen. En de tweede klasse, die voornamelijk wordt
gevuld door Chineezen, Arabieren en minder goed gesitueerde
Indo's, vertoont in mindere mate hetzelfde cachet. Men kan als
Europeaan van eenige standing in Indie dan ook niet minder
dan eerste klas reizen en ook daarin is men niet altijd gevrijwaard
voor het gezelschap van lieden, die er op het gebied van eten
en drinkers en spuwen en keel schrapen en dergelijke andere
denkbeelden op na houden dan wij.
In de Engelsche kolonies gaat het anders. Daar is het elken
coloured gentleman, al is hij nog zoo rijk of nog zulk een
potentaat onder de zijnen, streng verboden om in de voor
Europeanen aangewezen wagens plaats to nemen. Doet hij het
toch, dan wordt hij desnoods hardhandig verwijderd. Dit behoort tot de eigenaardigheden der Engelsche kolonisatiemethodes. Over het voor en tegen der Hollandsche en Engelsche methodes wil ik niet uitweiden. De Engelsche, hoe grievend
en onbillijk soms, waarborgt in elk geval dikwijls aangenamer
reizen.
De Indische treinen rijden op zoogenaamd smal spoor, de
wagens zijn derhalve niet zoo breed als de Europeesche. Hun
inrichting ondervindt daarvan de gevolgen. Zij hebben evenals
onze D-wagens de ingangen aan voor- en achtereinde, maar
de zijgang loopt niet langs de compartimenten aan den linkerof rechterbuitenkant, doch in het midden zooals in onze tramtreinen. In elk compartiment vindt men, althans in de oudere
wagens, twee tegenover elkaar zich bevindende leeren fauteuil
aan den eenen kant van den doorgang en aan den anderen kant
een leeren bank of canapé voor drie personen, en het geheel
wordt van het naastgelegen compartiment gescheiden door een
klapdeurtje van ongeveer anderhalven meter hoogte. Onder de
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banken en de fauteuils is plaats voor redelijk groote koffers.
De ramen hebben drie verschillende sluitingen, namelijk met
zware houten zonneblinden of jalouzieen, glazen ruiten en horren van zeer fijn blauwachtig traliewerk. De horretjes worden
practisch het meest gebruikt, de ruiten alleen in tunnels. De
groote express-treinen, die de verbindingen over langen afstand
onderhouden, hebben alle restauratierijtuigen.
Afgezien van het genot dat het schoone en vooral in bergterrein steeds wisselende landschap biedt, is het reizen in een
„gewonen" trein lang geen onverdeeld genoegen. Van een
rustig zitje en van een rustig tukje is eigenlijk geen sprake, want
nauwelijks heeft de trein zich goed en wel in beweging gezet,
of door de loopgang begint een soort van processie, die pas
bij het einde van de reis tot stilstand komt. Immers de Indische
treinreiziger, ook de Europeaan, heeft altijd behoefte aan verfrissching. En de directie der spoorwegen, die ook de restauratiewagens exploiteert, profiteert daarvan op handige wijze.
Bij elken restatatiewagen behoort een staf van minstens een
dozijn inlandsche bedienden in uniform, die de functie van
kellner vervullen. En deze circuleeren voortdurend door den
trein om bestellingen in ontvangst te nemen en uit te voeren.
En om het den reizigers nog gemakkelijker en de verleiding
nog grooter te maken, laat zij een deel dezer bedienden rondwandelen met groote presenteerbladen vol koude dranken, ijs,
sorbets, limonades, koude thee, enz. enz., ook met bladen vol
chocolade, hopjes, sinaasappelen, cigaretten, sigaren enz., enz.
Dit doorloopende verkeer wordt aangevuld door een stroom
van reizigers, die den trein doorwandelen van en naar bekende
en onbekende doelen. Een Indisch reiziger kan blijkbaar moeilijk
stil zitten, heeft een dringende behoefte om zich te vertreden,
wat door de lange trajecten ook verklaarbaar is. Maar deze
onafgebroken stoet van voorbijgangers doet telkens de tusschen
de verschillende compartimenten aanwezige Singaporedeurtjes
open en dichtzwaaien, trapt u met of zonder „pardon" op de
teenen en leidt daardoor honderdmaal in het uur uwe aandacht
of van het pas begonnen boek of, erger nog, stoort u hopeloos
in het voorgenomen tukje.
En nu blijkt ook, aithans in deze „gewone" treinen, het nut
van den stofmantel. Want de Indische locomotieven worden
niet gestookt met steenkolen maar met hout, en daardoor braakt
de schoorsteen onafgebroken een pikzwarten rook van ver1z6

brande houtskool uit, die ook bij lange na niet door het fijne
vlechtwerk der horretjes wordt geweerd. Vandaar dat de compartimenten weldra bezwangerd zijn met duizenden fijne roetdeeltjes en ettelijke malen tijdens de reis een treinbediende u
komt storen om met een vochtigen lap banken en fauteuils te
reinigen van de dikke roetlaag, die zich daarop heeft vergaard.
Men vergete bovendien niet, dat het in de Indische treinen,
zoodra de zon daarop, hoe vroeg ook in den ochtend, eenige
uren heeft geblakerd, fantastisch warm wordt, welke warmte
bij het uur toeneemt. Als gij derhalve ooit in uw leven hevig
hebt getranspireerd, dan doet gij het in zulk een niet-luchtgekoelden Indischen trein. Gij voelt uw hemd nat worden,
daarna uw jas, daarna uw stofjas. Uw zakdoek en uw drie
reserve dito's kunt ge na verloop van tijd uitwringen en deze
vochtigheid gepaard aan den voortdurenden toevoer van houtskool doet haar werk. Laat derhalve ondanks uw stofjas elke
illusie varen omtrent uw uiterlijk, als gij het einde uwer reis
hebt bereikt. Alleen een zeer grondig bad met heel veel zeep
en de waschman kunnen dan verbetering brengen.
Ter afwisseling van de reis en omdat een Indischman nu
eenmaal altijd eet en drinkt als hij er kans toe ziet, laat ge ook
den restauratiewagen niet onbezocht en daar consumeert ge den
traditioneelen Indischen treinkost, namelijk nasi goreng cornpleet met veel specerijen plus een of meer flesschen ijskoud bier.
Daarna transpireert ge in een tempo, dat ver de maximumsnelheid overschrijdt en beter met „druipen" kan worden betiteld.
Maar dit zijn alleen zeer materieele bijzonderheden, en ik dien
niet te vergeten, dat ik op reis ben met de geachte lezeres en
den geachten lezer, die voor het eerst Insulinde aanschouwen
en die zich noch door hitte noch door houtskool noch door
ijskoud bier van meer ideeele belangstelling laten afhouden.
Daarom in het volgend hoofdstuk een en ander over wat
er buiten den voortsnellenden trein valt op te merken, het
Indische land, de tropische natuur.
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HOOFDSTUK XXI
Van Batavia naar Bandoeng door het Preanger
bergland. — Eerste kennismaking met de tropische
natuur. — Aankomst te Bandoeng. — Bandoeng's
groei en beteekenis.
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EIST men van Batavia naar Bandoeng, de hoofdplaats

der Preanger Regentschappen, dan bereikt men na eenige
uren sporen door het laagland de plaats Poerwakarta,
waarna de weg vrij snel begint te stijgen. De heuvelen en
bergen, die men reeds kort na het vertrek uit Weltevreden in
het verre verschiet zag opdoemen, komen steeds dichter bij
en weldra zoekt de trein in een complex van bergen en ravijnen
zijn weg. De tocht over de geweldige bergbaan, die in schoonheid en kunstwerken kan wedijveren met de beroemdste van
Europa, is begonnen.
Nu zal voor den toerist, die Indie tot nog toe alleen in de
groote stad leerde kennen, de tropische natuur zich in al haar
overstelpende vegetatie en rijkdom openbaren. Zijn oog zal
geboeid worden door het machtige schouwspel, dat deze doolhof van vulkanen en ravijnen biedt. Nu eens rijdt de trein over
geweldige bruggen, die met twee of drie spanningen over afgronden van honderden meters zijn geslagen, dan weer trekken
de twee reusachtige berglocomotieven hun sleep tegen steile
hellingen, die zij niet anders dan in stijgende spiralen kunnen
overwinnen. En waar de bergreuzen den mensch niet te omtrekken hinderpalen boden, daar zijn tal van langere en kortere
tunnels geboord.
Nu voor het eerst aanschouwt de nieuweling de rijstvelden,
Java's voedselbronnen, met taaie volharding terrasvormig aan1z8

gelegd tegen schier onbeklimbare hellingen. Hier krijgt de
vreemdeling voor het eerst begrip van tropischen groei en
tropische weelde. Want alles wat hij ziet, is begroeid, bedekt
met zulk een intense vegetatie, met zulk een overweldigende
plantenweelde, als het oog in niet-tropische streken nimmer
aanschouwt. Hoe hoog zich Java's bergtoppen ook in de azuren
lucht verheffen, zij, dragen tot hun kruinen hun vollen rijkdom
aan boomen en gewassen. En het zijn in dit overweldigende
landschap van eeuwig en nooit verwelkend groen alleen hier
en daar langs de flanken der vulkanen de lang gebluschte lavastroomen, die eens hun allesvernietigenden loop zochten naar
de dalen, welke zwart-grijze dorre vlekken teekenen in deze
oneindige vruchtbaarheid. Als wij rijden over de ravijnen, zien
wij diep beneden ons de bergriviertjes als smalle beekjes hun
weg zoeken door een bedding van ontzaglijke steenen. Maar
diezelfde beekjes zwellen in den regentijd tot bruisende, razende
stroomen, die alles op hun weg meesleepen, ook de ontzaglijke
steenblokken, die nu als door machtige godenhand verspreid
langs de uitgesleten bedding liggen. En van de bedding omhoog
langs de soms bijna loodrechte wanden der ravijnen klimt de
plantengroei in overstelpende weelde van varens en palmen,
alsof de aarde begeerig was de diepe wonden in haar schoot
door eeuwig groen te verbergen. Zelfs de rotsen schijnen in
dit land niet onvruchtbaar; zip zijn bedekt met een fluweelig
zacht, verraderlijk glad mos en uit hun spleten dringen slingerplanten en varens en uit hun met stof volgewaaide kerven
springen wilde orchideeen.
Bij Padalarang is de trein reeds door den gordel van Bergen,
die de Bandoengsche hoogvlakte omsluit, heengedrongen en
in snelleren loop brengen de locomotieven ons nu naar de
hoofdplaats. Met donderend geraas stort de trein zich onder
de hooge overkapping en na weinige minuten staan wij op
het perron, waar dezelfde geanimeerde drukte heerscht, die wij
tevoren te Weltevreden en daarna op de diverse tusschenstations
hebben aanschouwd. Alleen, wij bevinden ons hier niet langer
tusschen Maleiers en Javanen, het zijn nu rasechte Soendaneezen,
die ons omringen. En het treft den opmerkzamen toeschouwer
al terstond, dat dit yolk van ander, rijziger, fleuriger, welgebouwder type is, de vrouwen vooral fijner en ook veel knapper dan het yolk, dat de kuststad bevolkte. Ook in de kleeding
openbaart zich het verschil; vooral ook weer bij de vrouwen.
Het Indische Leven 9
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Droegen de inlandsche schoonen te Batavia nog wel eens
eenvoudige baadjes van witte dan wel onbestemde kleuren,
vergenoegen op Midden-Java, zooals wij zullen zien, de vrouwen
zich met donkerblauw of zwart, hier in de Preanger is het alles
felle, schaterende kleur. Geen rood is te rood, geen groen, geel,
mauve, hemelsblauw, oranje te fel om de slanke figuurtjes te
omsluiten. En daar de sawah's der Preanger zeer vruchtbaar
zijn en derhalve de Soendaneezen tot de welvarendste bevolkingsgroepen van den Archipel behooren, spiegelt zich deze
welvaart verder of in de fraaie gouden munten, die de vrouwen
in overvloed als knoopen aan haar baadjes plegen te dragen,
in de vele armbanden, oorringen en andere sieraden, waarmede zij zich behangen, in de zilveren gordels, die haar slanke
leest omsluiten!
Maar reeds heeft de hotelmandoer zich van onze bagage
meester gemaakt en staat op het stationsplein de ruime hotelomnibus gereed om ons naar een der beide eerste klas hotels
te brengen, waar de toerist te Bandoeng een aangenaam onderkomen kan vinden. Daar wij niet den eersten ochtendtrein hebben genomen en dus omstreeks den middag in de Preanger
hoofdstad arriveeren, bemerkten wij het verschil in temperatuur
nog niet ten voile. Ook op de Bandoengsche hoogvlakte kan
in de middaguren de tropische zon fel branden, ondanks het
felt, dat wij hier 7 0o meter hooger zijn dan te Batavia. Maar
hier is het een droge hitte, die oneindig prettiger aandoet dan
de Turksch-Bad-temperatuur, die wij zoo Quist zijn ontvlucht.
Neemt men daarentegen den middagtrein uit Weltevreden, die
in den avond te Bandoeng aankomt, dan bemerkt men reeds
onderweg naarmate de trein hooger stijgt in het gebergte de
verkwikkende koelere berglucht en dan moet de ongelukkige
stadsbewoner uit het laagland zich bij aankomst te Bandoeng
in zijn demi-saison wikkelen, die hij voor de gelegenheid uit
zijn kamfer-koffer heeft te voorschijn gehaald en meegenomen,
wil hij niet een behoorlijke verkoudheid riskeeren.
De hotel-omnibus brengt ons door Chineesche en BritschIndische handelswijken en daarop door zeer Europeesch aandoende straten naar ons hotel. En als wij daar onzen honger
hebben gestild aan de uitmuntende rijsttafel en op het ruime
hotelterras zitten te genieten van het traditioneele onvermijdelijke kopje koffie, gevoel ik mij als cicerone verplicht
lets over Bandoeng te vertellen, alvorens den aan mij toe,
130

vertrouwden reiziger in deze schoone plaats fond te leiden.
Bandoeng is het product der laatste veertig jaar. Voordien
bestond er weliswaar een onaanzienlijk plaatsje van dien naam,
doch niets deed toen vermoeden, dat dit stille onbekende bergdorpje zulk een Amerikaansche vlucht zou nemen. Het verrukkelijke klimaat heeft Bandoeng groot gemaakt. Allengs hebben zij, die na een lang leven van hard werken niet meer verkozen naar het moederland terug te keeren doch in Indie wilden
sterven, in steeds grooter aantal Bandoeng tot woonplaats uitverkoren. Er zijn op Java nog eenige van die plekken, waar
de zoogenaamde „blijvers" zich vestigen om hun levensavond
te slijten, b.v. Soekaboemi in het Westen en Malang en Lawang
in het Oosten. Maar zijn eerste groote belangrijkheid had Bandoeng te danken aan het feit, dat het legerbestuur er werd
gevestigd, dat de groote garnizoenen in en rondom Bandoeng
werden gelegerd, dat van de door de hooge bergen ingesloten
Bandoengsche hoogvlakte de versterkte stelling Bandoeng werd
gemaakt, het toenmalige bolwerk van ons militair gezag op
Java. De legercommandant kreeg er zijn paleis, het departement
van Oorlog werd er gevestigd. Daarna ging het in versneld
tempo. Men vindt er tegenwoordig reeds het departement van
Gouvernementsbedrijven, het geweldig uitgebreide complex van
de kantoren der Staatsspoorwegen, de artillerie-inrichtingen,
het centrum van de Luchtmacht (Andir), de Technische Hoogeschool, verschillende uitmuntende inrichtingen voor middelbaar
en voorbereidend Hooger Onderwijs, een geweldig ziekenhuis,
waarop menage stad in Nederland trotsch zou zijn, het instituut
Pasteur, enz. enz. En er is of en toen een beweging om den
zetel der regeering naar Bandoeng over te plaatsen, al heeft
dit streven dan ook tot dusver fiasco geleden.
Door de nabijheid der talrijke ondernemingen voor thee- en
kina-cultuur heeft Bandoeng zich ook in den loop der jaren
ontwikkeld tot het planterscentrum bij uitnemendheid van de
Preanger en het zijn niet alleen de op Zon- en feestdagen naar
de stad afzakkende planters, die er leven en beweging brengen,
ook de handel heeft zich daarom tot dit centrum aangetrokken
gevoeld. Talrijke te Batavia en elders gevestigde handelshuizen
en technische firma's hebben te Bandoeng ten gerieve der cultures filialen geopend en men vindt er bijkantoren van alle
groote banken. In latere jaren heeft men zelfs de stichting van
een Bandoengsche Jaarbeurs aangedurfd, die nu elk jaar wordt
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gehouden. Congressen en vergaderingen worden, ook al weer
wegens het klimaat, dat den deelnemers behalve de congresgenoegens tevens altijd weer ettelijke dagen van koelte verschaft,
bij voorkeur in de Preanger hoofdplaats gehouden en het behoeft eigenlijk niet gezegd, dat Bandoeng als trekplaats voor
het groote toerisme en als uitgangs- en eindpunt van vacantiereizen op de eerste plaats staat.
De snelle groei van de stad bracht echter in den beginne ook
nadeelen mee. Vooral in de „boom-jaren", kort na den wereldoorlog, had een wilde speculatie plaats in bouwterreinen en op
die bouwterreinen werd jarenlang even wild gebouwd. Zoodoende groeide Bandoeng in een te snel en te wild tempo uit
tot een groote stad en nam de daarbij passende allures aan,
zonder dat dit alles in economisch opzicht geheel verantwoord
was. Het gevolg van dit geforceerde groeien en uitbreiden
teekende zich vooral in de crisis-jaren of – grootsch opgezette
villa-parken en villa's vonden lang niet altijd bewoners, de
droomen van locale chauvinisten bleven vooralsnog droomen,
niet alle handels- en industrieele ondernemingen, welke werden
opgezet, bleven bestaan, niet alle regeeringsdepartementen, die
men er had verwacht, werden overgeplaatst en Bandoeng moest
heel wat stroppen en teleurstellingen incasseeren. Doch geleidelijk aan is de stad van deze kinderziekten en groei-stuipen
genezen, het tempo werd rustiger en de stad heeft en behoudt
ongetwijfeld een toekomst, welke niet anders dan hoopvol kan
zij n.
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HOOFDSTUK XXII
Bandoeng, woonstad par excellence. - Winkelen
eindelijk weer te voet! - De illusie van regenjas,
parapluie en colbertje. - Een grootsch decor voor
het dagelijksch Leven, - Het licht op de vulkanen. Een avond op het societeitsterras.

EN zou Bandoeng kunnen noemen het Indische Den
Haag, al ware het alleen omdat het een der weinige,
zoo niet de eenige stad van beteekenis in Indie is, die
een aantal renteniers herbergt. Maar er is meer, de stad heeft
het zwierige, het fleurige, dat ook onze residentie van Amsterdam en Rotterdam onderscheidt, en zelfs in het uiterlijke aspect
gaat de vergelijking eenigszins op, voorzoover dan altijd een
Indische met een Hollandsche stad kan worden vergeleken.
Bandoeng heeft evenals de Nederlandsche residentie een kleine,
nauwe, drukke, bedrijvige binnenstad, die echter, om aan de
waarheid niet te kort te doen, alleen nog maar bestaat uit een
paar drukke winkeistraten, om dan echter evenals het heerlijke
Haagje naar drie windstreken over te gaan in fraaie buitenwij ken,
villaparken en tuindorpen.
Men kan de bezichtiging van Bandoeng gerust al wandelend
volbrengen, want het wordt op deze hoogvlakte, ongeveer
700 meter boven den zeespiegel, in den ochtend eerst omstreeks
halftien warm, om vier uur in den middag begint de hitte al
aanmerkelijk of te nemen en tegen vijven brengt de bergwind
een aangename temperatuur, terwiji de avond en de nacht verkwikkend koel zijn. Doch ook in de warme middaguren, wanneer de zon fel brandt, is de hitte dragelijk, en heeft zij niet
het uitputtende effect, dat de vloek is der lagere streken en daar
ook de kleinste wandeling voor velen tot een beproeving maakt.
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Terstond valt den wandelaar iets op, dat hij in Indie niet
gewend is, namelijk het Europeesche aspect van deze stad.
Niet slechts aanschouwt hij fraaie moderne winkels, bankgebouwen, societeiten, hotels enz. maar deze gebouwen liggen
in straten, die niet worden onderbroken en ontsierd door warongs en vieze inlandsche of Chineesche krotten, zooals dat in
andere Indische steden nog vaak het geval is.
En — ander opmerkenswaard verschijnsel — in deze straten
bewegen zich Europeesche wandelaars, menschen, die voor hun
genoegen een winkelstraatje looen. Men ziet er waarlijk goed gekleede Europeesche vrouwen niet in auto's hangen als geknakte
bloemen, maar kwiek en frisch langs de etalages flaneeren en
inkoopen doen. En wanneer er regen dreigt of het weer een
beetje guur is, wat in Bandoeng ook wel eens voorkomt, dan
loopen diezelfde dames in een regenjas en met 'n parapluie, net
als in Kalver- of Spuistraat! Hoe bijzonder dit alles is, kan alleen
tot den met Indie onbekenden lezer doordringen, als hij blijft
bedenken, dat zij die in het laagland moeten leven, zelfs voor
de onbeduidendste boodschap in hun auto stappen of een vervoermiddel laten requireeren.
Wanneer men de binnenstad verlaat om de fraaie buitenwijken
te bezichtigen, kan men gebruik maken van een der tallooze
autolettes, Demmo's e.d., die op vele plaatsen geposteerd staan
of voorbijrijden. Zulk een voertuig brengt u al heel vlug buiten
het centrum en dan pas beseft ge de wondermooie Egging van
deze jonge stad. Bandoeng ligt op een hoogvlakte van alle kanten omringd en beschut door een gordel van bergen en vulkanen, die in een reusachtigen cirkel den horizon afsluit. Al naar
gelang het uur van den dag ziet men op deze reuzen de meest
uiteenloopende lichteffecten, van grauw, lichtblauw, helgroen,
goudgeel tot diep donker violet in den avond, wanneer de zon
in immer grandiooze pracht en met voor Westerlingen ongekend
schitterend kleurenspel achter hun machtige ruggen verdwijnt.
Dit is het dagelijksch decor voor den Bandoengschen villapark-bewoner en behalve de winkelstand is bijna iedereen zoo
gelukkig om tot dat genus te behooren. Natuurlijk maakt niet
elke behuizing aanspraak op den naam van villa. Ge vindt er
uitgestrekte wijken van nette, kleine huisjes, met een voortuintje
en een veranda en aan weerszijden een kiezelpad, geflankeerd
door bloemen, buitenwijken, zooals in Arnhem, Nijmegen en
Breda door menschen met bescheiden beurzen worden bewoond.
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Maar ge vindt er ook wijken zooals het Willemspark te Amsterdam of Zorgvliet en Marlot in den Haag en er is zelfs een
villapark, dat eenigszins doet denken aan het park de Kievit,
waarop de Hagenaars zoo trots zijn, en ge vindt er een park,
waar het paleis van den legercommandant staat, dat in heel ons
land, wat aanleg, uitgestrektheid en fraaie ligging betreft, zijn
weerga niet heeft.
Alle nieuwere huizen zijn zooveel mogelijk gebouwd in Europeeschen trant, aangepast aan Indische behoeften. Ze hebben
waarachtig een straatdeur, een brievenbus en een schel, en de
kamers zijn voorzien van echte glazen ramen en niet zelden
van een lambrizeering in een of andere fraaie houtsoort.
Evenals de rest heeft ook het uitgaande leven te Bandoeng
Europeescher cachet dan elders in Indie. In het centrum der
binnenstad ligt de groote societeit Concordia, die op haar beurt
weer het centrum is van het mondaine leven, dat in Bandoeng
zeer geanimeerd is, ook alweer wegens het gunstige klimaat,
dat meer energie tot uitgaan en feesten beschikbaar laat. Men
kan er genieten van muziek- en tooneeluitvoeringen en van
danspartijen zonder tal. Er zijn matinees dansantes en diners
dansants en alles wat u maar wil. De bijbehoorende schouwburgzaal is voor Indische begrippen zelfs zeer verdienstelijk en kan
ruim vijftienhonderd menschen bevatten. Hier bewegen vooral
de rederijkers zich op de planken en vieren hun triomfen. Wij
bewonderen ook nog de speelzalen, eetzalen, vergaderzalen,
biljartzalen en een uitgestrekt open terras, juist op het drukste
Bandoengsche verkeerspunt. Twee of drie maal per week geeft
het socièteits-orkest avondconcert of dansmuziek op dit terras.
Dan zijn alle stoeltjes bezet met een zeer bonte en mondaine
menigte. Dan doet de Bandoengenaar zijn krachtigste pogingen
om zich Europeaan te voelen. Ook al is het er misschien een
tikje te warm voor, toch trekt hij dan met voorliefde zijn
blauwe of bruine colbertje aan en zijn dames koketteeren
niet zelden met boa's of zelfs met bont uit den tijd van hun
verlof. Op het drukke kruispunt glijden intusschen ontelbare
auto's, autolettes en Demmo's voorbij; haast nog meer tweeen vierwielige inlandsche voertuigjes, met de kittige, onhandelbare paardjes bespannen, laveeren daartusschen door, lang niet
altijd zonder incidenten; op de trottoirs schuifelen de fraai uitgedoste inlanders en werpen nieuwsgierige blikken naar het
feestelijk gedoe der blanda's op het societeitsterras, de Soenda13 5

neesche vrouwtjes in keurige en kleurige frisch gestreken baadjes,
die glinsteren van de gouden sieraden, de voeten in kleurige
muiltjes, de mannen als toppunt van chic met Europeesche jassen, schoenen, boorden, dassen, hoeden boven op hun hoofddoek, vulpennen in een borstzak, waarmee ze niet kunnen
schrijven, horloges in den gordel, waarop ze niet kunnen kijken,
brillen op den neus, voorzien van vensterglas. De inlandsche
verkeersagent heeft het door dit alles ontzettend druk en maakt
de zotste gebaren, die, als iemand op hem lette, tot de akeligste
ongelukken aanleiding zouden geven; de winkels stralen in een
zee van licht, het toeteren der autohoorns en claxons, het belgeklingel der paardjes, de brokstukken der muziek van de kapel
op het terras, het smelt alles to zamen tot een grootsteedsch
lawaai. En de lezer, dien ik naar dit schouwspel heb meegevoerd,
zal misschien opnieuw even moeten realiseeren, dat hij waarlijk
in Jan Oost is, in het apenland, onder de woeste Maleiers, tusschen tijgers en vulkanen!
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HOOFDSTUK XXIII
Een Indische wandeling. - Waarom men in Indie,
ook zonder andere kunne, niet in het gras mag
zitten. - Lembang. - Het paradijs van de thee. De ondernemingen. - De pioniers. - Ondernemingsleven.

AAR nu wij op onze reis door Java in deze aantrekkelijke Preanger-hoofdstad zijn aangeland, is dat niet om
ons als ijdele toeristen te storten in de mondaine geneugten, die hier in zoo ruime mate te genieten vallen. Wij zullen
de hooggeroemde en op haar tijd verleidelijke beschaving voor
een pons vaarwel zeggen om wat meer te leeren kennen en te
zien van dit verrukkelijke bergland, een der schoonste en rijkste
streken van Java, waar de zoogenaamde bergcultures bloeien
en met name de ook in Nederland zoo gewaardeerde Preangerthee wordt gewonnen. Thee en kina, dat zijn de twee gewassen,
die wij op onze tochten overal, tot hoog in de bergen zullen
aantreffen, thee en kina, dat zijn de cultures, die het Preanger
hoogland tot bloei hebben gebracht.
Bandoeng is een heerlijk centrum voor hen, die de wandelsport beminnen. De bergen in de onmiddellijk nabijheid zijn
het, die den sport- en natuurliefhebber onweerstaanbaar aantrekken. En elk rechtgeaard Bandoengenaar is daarom een beetje
bergbeklimmer. Weersta eens den „call of the mountains", als
ge na een week van hard werken op een stralenden Zondagochtend vroeg uit de veeren en een beetje rillend in uw pyama
de vulkanen ziet opdoemen uit de ochtendnevelen en het oerwoud en de berggeesten u lokken! Dan gaan we flink geschoeid,
alleen in sporthemd en een korte kniebroek, den helmhoed op
het hoofd, gewapend met een puntigen stok en den blauwen
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zonnebril, de onmisbare thermosflesch aan een riem of aan den
gordel, er op uit, het bergpad op achter de laatste huizenrijen,
zonder gids, zonder kaart, met de zon als kompas. Wapens
hebben we niet noodig, gib kunt dus de vervaarlijke revolver,
die ge met Hollandsche voorzichtigheid naar het wilde land
hebt meegenomen en met duizend listen langs de douane te
Priok heb gesmokkeld, gerust thuis laten, men loopt op geheel
Java overal even veilig als op de Veluwe of in het Geuldal.
Aileen een flunk mes nemen we mee, maar dat zal alleen zijn
dienst moeten bewijzen bij het stuk kappen van den jongen
klapper of het schillen van een mangistan of het afsnijden van
een tros bananen.
Een uur van stevig klimmen langs het niet al te gemakkelijke
bergpad brengt ons op een hoogte van 35oo a 4000 voet. Een
prachtig panorama deed ons telkens het hoofd omwenden en
het uitblazen en ademscheppen langer rekken dan eigenlijk
noodig is. De hoogvlakte van Bandoeng ligt diep beneden ons.
De huizen van de stad zijn door den afstand poppenhuisjes
geworden, de roode daken schitteren in de zon. In een onmetelij ken cirkel ligt het groene land van de rijstvelden en aan alle
kanten van den gezichtseinder omsluiten de blauwgroene bergen, waartegen de ochtendnevelen langzaam optrekken, het
panorama. VOOr ons ligt het reusachtige massief van den Malabar, in Holland alleen bekend als „het" draadlooze Indische
station, maar in werkelijkheid een ontzaglijk gebergte, dat in
een zijner talrijke kloven het krachtstation voor aller oogen
verbergt. Rondom ons ligt het massief van den vulkaan Tangkoeban Prahoe, wiens flanken wij zoo straks tot halve hoogte
zullen bestijgen, tot waar de bergdessa Lembang en het hotel
van dien naam nu nog achter bergkammen verborgen liggen;
aan onze linkerhand rijst de Boerangerang omhoog, die zijn
kantige spitse toppen in de ijle azuren lucht ten hemel heft
en in de verte in een wijden cirkel om de hoogvlakte aanschouwen wij al die andere toppen, waaraan de inlandsche
fantasie de bloemrijkste namen heeft gegeven, bijna altijd ontstaan uit een der tallooze legenden, die aan elk dier reuzen is
verbonden. Bij helder zicht, rechts van ons, heel wazig, in de
verte, de drie kammen van den Gedeh.
Bij elke wending van het pad wacht ons een nieuw verrassend uitzicht. Het is nu niet langer de vlakte van Bandoeng,
die wij aan onze voeten zien liggen, wij zijn langzamerhand
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geraakt in een doolhof van hellingen en ravijnen, bedekt met
oerwoud, waarin hier en daar op een opengekapte plek een
onderneming verscholen ligt. De zon begint allengs feller te
branden, de blauwe brit bewijst zijn diensten en ook de thermosflesch en zelfs het luchtige sporthemd zouden wij liefst van ons
of willen werpen. Maar hoezeer ook de berm van het pad tot
even rusten noodt, men gaat in Indie nu eenmaal niet zoo maar
eens even in het gras zitten, zooals dat op een wandeling in.
Holland zoo verleidelijk en zelfs in sommige gemeenten verboden is, tenminste wanneer de andere kunne er aan te pas
komt! Zoo kleinzielig is men in Indie niet, maar er zijn andere
redenen, waarom men het daar met of zonder andere kunne
toch maar liever niet doet. Dat zijn de spinnen, de bloedzuigers,
de schorpioenen, de slangen en de mieren, vooral de mieren.
Een Indische mier is niet van de spreekwoordelijke nietige
afmetingen harer Hollandsche collega's, tenminste niet de boschmier. Dat is een kanjer van soms een paar centimeters lengte,
wier bezoek of visitatie men zooveel mogelijk moet vermijden.
Wij gaan dus niet zitten, voordat wij een of anderen omgekapten
of omgevallen boom als zitplaats kunnen gebruiken of hier en
daar in het gebergte een ambulante warong, die er een bankje
voor zijn gasten op nahoudt, aantreffen. Men vindt deze warongs
tot zelfs op de eenzaamste plekken, onder een bamboe-afdakje,
en altijd zitten er een paar inlanders uit te rusten en een der
talrijke fel gekleurde siroopjes te nuttigen.
In de buurt van Lembang raken wij opeens tusschen de
theestruiken van een verlaten turn, maar eenige minuten later
zijn wij in de velden van een in volle bedrijf zijnde onderneming.
Breede wegen kruisen hier elkaar, groepen theepluksters ontmoeten we op onzen weg, hier en daar in de verte zien wij een
Europeaan galoppeeren op zijn paard, een assistent op zijn
dagelijksche tournee, een administrateur, die zijn rijk inspecteert.
Een laatste eindspurt langs een mullen weg door de gloeiende
zon brengt ons tenslotte in het dorpje Lembang. Tusschen de
inlandsche woningen liggen hier en daar Europeesche optrekjes,
eigendom van Europeanen aan de kust, die bier hun vacantie
in eigen home komen doorbrengen. Ook hier en daar een
enkele villa van iemand, die Lembang boven Nederland of de
Riviera verkoos om er te leven en te sterven, die hoog boven
in de Indische bergen zijn levensavond wil slijten. Nu zijn wij
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op den grooten weg gekomen, den breeden rij- en auto-weg van
Bandoeng naar Lembang. Hier in de buurt van het hotel, bekend
vacantie-oord, komen wij plotseling weer in een druk verkeer
van talrijke auto's, voetgangers en rijtuigen van inlandsche
makelij. Gezadelde paarden met hun inlandsche drivers staan
in groepjes langs den weg. Lembang is het uitgangspunt voor
toeristen om den Tangkoeban Prahoe te bestijgen en elken dag
vertrekken er expedities uit het hotel, te paard meestal, voorzien
van proviand en onder geleide van gidsen, om ettelijke duizenden voeten hooger de drie kraters te bezoeken.
Het hotel te Lembang is het rendez-vous van auto-rijdende
Bandoengenaars, die eens even een nog kouder neus willen
halen dan hun eigen bevoorrechte stad reeds vermag te schenken. Een talrijk publiek zit op het groote koele terras te genieten van de Lembangsche lekkernij par excellence, aardbeien
met slagroom, echte Hollandsche aardbeien, die hier op 4000
voet hoogte groeien, al zijn ze dan ook niet zoo dik en geurig
als in het moederland. Niemand neemt aanstoot aan den sterk
naar verschooning hakenden staat onzer kleedij en uiterlijk,
en nadat wij wegens onzen meer dan vochtigen toestand een
windvrij plekje hebben opgezocht, doen ook wij ons tegoed
aan aardbeien, slagroom en ijskouden whiskey-soda. Voor een
gering bedrag vinden wij vervolgens een der talrijke losse taxi's
bereid om ons in snelle vaart naar Bandoeng terug te brengen,
waar wij nog juist bijtijds aankomen om na 'n heerlijk verfrisschend bad in een net pak aan te zitten aan de rijsttafel in het
hotel. Na zulk een tocht heeft men een Indischen eetlust, die
voor een Hollandschen dito geenszins behoeft onder te doen.
Maar vervolgens met een paar duizend voet klimmen onder
de tropenzon in de beenen en een rijsttafel met veel koud bier
in de maag kan niets ter wereld ons meer afhouden van het
verlokkende bed, waarop wij al spoedig voor de rest van den
middag in den diepsten alley slapen verzinken.
Dank zij het voortreffelijke werk van de vereeniging „Bandoeng Vooruit!", welke vereeniging zich vooral ook op de
bevordering van het vreemdelingenverkeer toelegt, is het tegenwoordig mogelijk (en voor zeer velen ook gebruikelijk) om
de „Prahoe" per auto te „doen". Langs een uitstekenden autoweg kan men tot vlak bij den krater komen zonder een enkelen
voetstap te verzetten; hier om en aan den krater en bij hetnieuwe
hotel vindt men vooral's Zondags tallooze Bandoengsche families.
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Men kan van Bandoeng als uitgangspunt ontelbare tochten
maken in de omgeving en in het gebergte. Hierbij moet de
lezer niet to veel denken aan Nederlandsche wandelingen maar
veeleer aan uitgebreide autotochtea, die ons niet zelden brengen
op hoogten van vier en vijf duizend voet. Daar nemen onze
beenen dan het werk over. Een der schoonste en ook belangwekkendste streken in deze omgeving is de hoogvlakte van
Pengalengan, het paradijs van de thee, wijd en zijd beroemd
om zijn vruchtbaarheid. Hier levert, volgens de planters der
Preanger, een wandeistok in den grond gestoken na een paar
dagen een theestruik op ! De thee groeit op een soort van losse
humu,,laag, die voor loonende cultuur minstens veertig centimeter dik moet zijn. Op deze hoogvlakte heeft zii een dikte
van meters. Nergens groeit de thee schooner en krachtiger.
De theetuinen zijn welaangelegde parken, doorsneden door
breede harde rijwegen, waaraan bier en daar fraaie behuizingen,
de woningen van administrateurs en assistenten.
Hier ligt onder de felle tropenzon een brok van Neerland's
welvaart. Van deze schitterende ondernemingen leeft niet alleen
de koelie en het Soendaneesche plukstertje, het is niet slechts
de welvaart in de dessa's, die bier wordt geboren. De Nederlandsche rentenier, die alleen thee kent met veel of weinig
suiker, knipt in zijn achterkamer behaaglijk zijn coupons, de
Nederlandsche bootwerker, die de voile kisten uit de schepen
lost, verdient daaraan zijn brood en de Nederlandsche middenstand, het Nederlandsche yolk drijft voor een deel op den goudstroom van de Indische thee. Voor een ander deel op dien
van de rubber, van de suiker, van de kina, van de koffie en van
zooveel andere kostelijke producten van dezen bodem.
Bij een schets van het Indische leven kan ook de rol der
cultures of liever het leven van den planter niet onbesproken
blijven.
De suikerindustrie wordt in het laagland bedreven en heeft
overal condom de suikerfabrieken het aanzijn geschonken aan
kleine Europeesche centra, die zoo ze al niet aan groote en
drukke verkeerswegen liggen toch met alle mogelijke middelen
gemakkelijk bereikbaar zijn. Het leven van hen, die daarin hun
bestaan vinden, verschilt derhalve niet zoo veel met dat van
hun rasgenooten in de andere Europeesche centra. Maar geheel
anders is het gesteld met de planters van de zoogenaamde bergcultures. Daar leeft, eenzaam in de bosschen, temidden van
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oerwoud en ravijnen, in de binnenlanden van Java en Sumatra
een contingent Europeanen, dat, vrouwen en kinderen daar(Alder begrepen, boven de 1 o.000 mag worden gesteld.
Het begin der cultures in hun tegenwoordigen vorm dateert
van zoo omstreeks 18 7 o, toen door de Agrarische Wet de Erfpachtsordonnantie wend mogelijk gemaakt en daardoor weer
het uitgeven in erfpacht van onbebouwde gronden aan Europeanen. Toen heeft het particulier initiatief mogelijkheid tot
ontplooiing gevonden en de eerste pioniers drongen door in
het oerwoud en kapten onder duizend gevaren en moeilijkheden
open plekken in het bosch om er hun cultuur op te beginnen.
Niet alleen de natuur hadden zij te overwinnen doch in dien
tijd ook nog de onwillige bevolking, die hen in den aanvang
als vijanden beschouwde althans als indringers, waarvoor men
alles behalve graag werkte. Maar die eerste pioniers waren
flinke kerels, zij wisten alle moeilijkheden langzamerhand te
overwinnen, niet alleen het oerbosch, maar ook den tegenzin
der menschen. En men mag zeggen dat op den dag van vandaag de cultures onder het inlandsche yolk populair zijn geworden. Zij bieden aan Java's steeds groeiende bevolking een
nieuwe en ook noodzakelijke bron van inkomsten. Geheele
streken, ettelijke malen zoo groot als Nederland, hebben aan
de cultures hun welvaart te danken en, hoe het ook soms van
zekere zijde wordt voorgesteld, de arbeidsvoorwaarden, de verhouding tusschen de planters en hun yolk, zij zijn over het
algemeen voortreffelijk.
Die pioniers waren niet alleen flinke kerels, het waren ook
ruwe klanten. Dat kon niet anders. Hij, die in dagelijksch conflict is met natuur en menschen en dan toch moet overwinnen,
verliest zijn fijne kantjes. Wanneer zij na een half of een heel
j aar van eenzaamheid zoo eens kwamen afgezakt naar bewoonder streken of een enkele maal bij elkaar te gast waren, dan was
er zulk een daverend feest, zulk een uitbarsting van lang opgekropte joie de vivre, dat soms heele serviezen, ja een enkele
maal een volledig meubilair er aan moesten gelooven. Ook
water was bij zulke gelegenheden een verboden drank. Maar
na een of twee dagen trok de planter weer terug naar zijn eenzame woning in het bosch, dagreizen ver langs onbegaanbare
wegen en dan was hij weer voor onbepaalden tijd alleen. Dan
moest hij weer zijn de harde, stoere werker, die niet aarzelen
mocht en niet verslappen, die niet versagen mocht in zijn
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verlatenheid, in zich zelf genoeg kracht moest vinden om te
leven en stand te houden temidden van de groene wildernis, die
hem omsloot, de eenige blanke onder koelies, die eigenlijk
alleen maar arbeids-instrumenten waren en geen gezelschap
voor hem als mensch. In die beklemmende eenzaamheid had
hij dan voor zijn huishouding en voor gezelschap soms zijn
njai, zijn inlandsche huishoudster, en Hollandsche menschen
met bekrompen gezichtsveld, die geen andere verlatenheid kennen dan die hunner deftige straat op Zondagmiddag, hebben
daarom dikwijls groote, dikke steenen naar hem geworpen.
Die toestanden zijn in de laatste veertig jaren geweldig veranderd. Ook door het binnenland loopen nu de groote wegen en
vliegtuig en auto hebben Java en Sumatra veroverd evenals
telegraaf en telefoon ! Maar nog grooter veroveraarster is
gekomen: de Europeesche vrouw ! Voor den planter is nu ook
de mogelijkheid om zich op zijn onderneming te scheppen een
hem waardig milieu. Men vindt nu in het bosch administrateurswoningen, die fraaie landhuizen zijn en de assistent heeft in
stede van zijn ruw gebouwde bungalow nu niet zelden een huis,
dat in een villapark geen slecht figuur zou maken. In zijn auto
zakt de planter nu op gezette tijden of naar de beschaving, de
post kan hem zij het dan ook met vertraging toch bereiken,
voor dringende gevallen, bij ziekte en dergelijke, heeft hij zijn
telefoon, na gedane dagtaak kan hij een collega, die niet al te
ver woont, per auto bereiken.
Men moet daarom niet meenen, dat het plantersleven nu alle
harde kanten heeft verloren. Al zijn de moeilijkheden geringer
en het comfort ook grooter geworden, daar is toch nog voor
den planter en vooral voor zijn vrouw de eenzaamheid van
alledag ! Daar is toch nog altijd de betrekkelijke geisoleerdheid,
die misschien de besten onder ons melancholiek zou maken,
daar is toch, vooral op Sumatra, de beschaving nog dikwijls
dagreizen ver of eerst na een of twee weken reizen door het
oerwoud te bereiken. Stel u voor in zulk een eenzaamheid een
Europeesch gezin, kinderen, die den leeftijd hebben bereikt,
dat ze moeten gaan leeren, kinderen en groote menschen, die
plotseling ziek kunnen worden, kranten, die een week oud zijn
en als sujet de conversation de ervaringen van drie maanden
her, opgedaan op den laatsten bari besar (lett. groote dag), den
dag, dat men voor het laatst in de beschaving is geweest.
's Ochtends voor het krieken van den dag is de planter al op
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tournee door het uitgestrekte rijk van zijn plantage, 's avonds
als de schemering valt, is hij weer terug, doodop, zwijgend,
het hoofd vol zorgen. Het avondmaal herinnert hem, dat hij
vrouw en kinderen heeft, daarna nog een of twee uren van
samenzijn onder het accompagnement van krekels en van muskieten, van de duizend onbestemde geluiden van het oerwoud,
een oude krant, de leestrommel doorgekeken bij het licht van
petroleumlamp of acetyleen en vervolgens vroeg naar bed, want
om vijf uur begint de nieuwe dag.
Ook het plantersleven kent zijn groote voldoeningen. De
planter is koning in zijn rijk; de krachtige rubberboomen, de
voile theestruiken, zij zijn voor hem wat het golvend graan is
voor den Hollandschen Boer. En wanneer de oogsten goed zijn
en de prijzen hoog, dan wordt ook de planter, die het tot
administrateur brengt, vroeg of laat een man met schaapj es op
het droge. Maar onder de vele landgenooten, die in Indie onder
moeilijke omstandigheden verbazend moeten zwoegen, verdient
de planter in zijn eenzaamheid een eeresaluut als de waardige
opvolger van die onversaagde pioniers, die onder duizend moeilijkheden de rijkdommen van Indie's bodem tot ontwikkeling
hebben gebracht, tot heil van Indie, van Nederland en van de
wereld.
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HOOFDSTUK XXIV
Naar Garoet en Tjisoeroepan. - Het berghotel. Een aardsch paradijs. - Berghotelleven. - De genoegens van een Indisch vacantiereiziger. - Bestijging van een vulkaan. - Europeesche rijkunst en
Soendaneesche paardjes. - In het oerwoud. - De
krater. - Kokende modder en giftige dampen. De heksenketel der natuur.

ANNEER de Europeaan in het laagland of in de
kuststad zoo lang en hard heeft gezwoegd, dat zijn
geeA en zijn lichaam naar verpoozing en verkwikking
haken, wanneer op de bleeke wangen van zijn vrouw een blos
weer eens hoog noodig moet verschijnen en zijn kinderen, losgelaten door de school, hun longen weer eens met echt frissche
lucht moeten vullen, dan gaat de familie „naar boven", d.w.z.
naar een of ander hotel of naar een optrekje hoog in de bergen.
Het verblijf in de bergen is in Inclie zoowat de universeele
remedie. Uw dokter kan u pillen voorschrijven en kinine en
arsenicum en een dieet of een regime, teneinde u de ongemakken
van het klimaat, zoo ge daaronder lijdt, te verlichten, maar het
eerie middel, dat beter werkt dan elk geneesmiddel, is om dat
klimaat voor korter of langer tijd te ontvluchten. Wie zich dat
middel kan permitteeren, bedenkt zich dus niet lang doch gaat
naar de bergen en wie zulk een uitstap niet als geneesmiddel
noodig heeft, gaat toch ook op gezette tijden naar boven voor
ontspanning en om frissche lucht te ademen, „een kouden neus
te halen", zooals dat in Indische terminologie heet.
Ook in dit opzicht heeft in latere jaren het snellere en betere
verk eer het regelmatig „naar boven" gaan vergemakkelijkt en
voor meerderen bereikbaar gemaakt. Vele Batavianen, Semarangers en Soerabajanen bezitten tegenwoordig een „pondok",
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een landhuisje of een villa'tje ergens boven, dat wil zeggen bij
Buitenzorg of op den thans volop bebouwden Poentjak, op de
hellingen van den Merbaboe (KVeng) en bij Trêtês, waarheen
zij per auto en met hun gezin 's Zaterdagsmiddags vertrekken
om 's Zondagsavonds laat of 's Maandagsmorgens vroeg weer
naar beneden te rollen. De groote Indische steden kennen tegenwoordig en in steeds toenemende mate zelfs den forens !
Het is geen overdrijving te zeggen, dat het „naar boven gaan"
een der groote lichtpunten is in het warme bestaan van den
Europeaan in Indie. Ik mag dan ook in deze schets van het
Indische leven niet achterwege laten om den lezer eenigszins
uitvoerig van een berghotel en van het berghotel-leven te vertellen en nu wij toch in Bandoeng vertoeven, de hoofdstad van
het Preanger bergland, kan ik niet beter doen dan als voorbeeld
en wel als schitterend voorbeeld van zulk een Indisch paradijs
te kiezen Tjisoeroepan, het verrukkelijke gezondheidsoord in
dat Preanger bergland, gelegen op 4000 voet hoogte tegen de
hellingen van den vulkaan Papandajan. Daarom rukken wij ons
op een goeden morgen los van onze Bandoengsche wereld en
bergen ons zelf en onze bagage in den express-trein naar Garoet,
het lieflijke stille stadje in het hart van de Preanger, al wordt
tegenwoordig dit traject veelal per auto afgelegd.
De treinrit van eenige uren, die wij tot Garoet voor den
boeg hebben, is een nog schoonere herhaling van wat wij op
de reis van Batavia naar Bandoeng aanschouwden. Ook nu
weer trekt de machtige locomotief zijn zwaren sleep door een
doolhof van bergen en ravijnen en kunnen wij genieten van
den aanblik der grootsche tropische vegetatie. Aan onze rechterhand blijft ondanks de tallooze wendingen en bochten van den
ijzeren weg het alles overheerschende massief van den Goentoer, den geweldigen vulkaan. Langs zijn groene flanken dalen
van de toppen twee donkergekleurde strepen, twee doodsche
beddingen omlaag tot bijna in het dal. Dat zijn de beddingen
van gestolde lava, die bij vroegere uitbarstingen haar allesvernietigenden loop zocht naar omlaag. Aan onze linkerhand
hebben wij of en toe, wanneer de machtige bergcoulissen van
elkaar schuiven, een onvergelijkelijk uitzicht, eerst nog op de
hoogvlakte van Bandoeng, daarna op de vlakte van Garoet, die
gedomineerd wordt door dien anderen bergkolos, den bijna
zuiver kegelvormigen Tjikorai.
Maar reeds passeeren de met breede leeren sjerpen uitgedoste
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hotelmandoers door de loopgang van onzen trein en drukken
ons de prospecti hunner respectievelijke hotels in de hand, een
teeken, dat wij Garoet zijn genaderd. wij hebben een kort
onderhoud met den behulpzamen mandoer van het hotel te
Tjisoeroepan, het doel van onzen tocht, en wij vertrouwen hem
de zorg voor onze bagage en voor ons zelf van nu of toe.
Inderdaad wacht ons aan het station van het schoone bergstadje
een ruime en krachtige auto, die ons in drie kwartier zal brengen
naar het 2000 voet hooger gelegen bergoord, dat niet per trein
bereikbaar is. Het wordt een wondermooie tocht over steile
hellingen en langs diepe ravijnen met een prachtig uitzicht op
de vlakte van Leles, daarna steeds hooger, steeds hooger, tegen
de flanken van den Papandajan omhoog, totdat wij tenlotte de
breede oprijlaan binnenrijden van het hotel.
Bestaan de Indische hotels in het laagland meestal uit een
hoofdgebouw met rondom gelegen aaneengerijde kamers met
voorgalerijen, het berghotel omvat gewoonlijk eveneens een
hoofdgebouw met een aantal kamers, doch daarnaast wordt het
zoogenaamde paviljoensysteen gehuldigd, d.w.z. de logeerkamers zijn ondergebracht in een of ook meer kamers bevattende vrijstaande paviljoens van een villa-achtig aspect. Zoo vindt
men op het enorme terrein van het hotel te Tjisoeroepan in
de eerste plaats het hoofdgebouw. Dit hoofdgebouw bevat de
conversatie- en recreatie-zalen, de biljartkamer en de eetzaal,
de kantoren van directie en administratie, de keukens en het
hulp-postkantoor, benevens nog eenige logeerkamers. Maar dan
liggen er verder in het uitgestrekte omringende park nog een
half dozijn dier bovengenoemde paviljoens, elk twee tot vier
kamers met bijbehoorende voorgalerijen bevattend, terwijl er
voor grootere gezinnen nog eenige andere paviljoens in den
vorm van kleine villaatjes beschikbaar zijn.
Dit is een alleraangenaamst systeem. Niet alleen de villabewoners doch ook de gasten in de paviljoens voelen zich
eigenlijk geen hotelbewoners doch meer als menschen, die in
hun eigen optrekje wonen en daar zelf huishouden. En wanneer
men met zijn familie naar zulk een berghotel trekt voor ettelijke
weken, dan wordt er ook niet uitsluitend de noodzakelijke
bagage medegenomen, doch ook zoo het een en ander, waarmede het paviljoen gezellig kan worden gemaakt, snuisterijen
van thuis voor op de kasten, kussens uit het eigen home voor
de stoelen, eigen tafelkleeden voor de tafels, enz. enz., waardoor
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men zoo'n beetje het gevoel krijgt daar boven in de bergen van
een eigen interieur. Menschen met kinderen gaan bovendien
altijd met minstens een baboe op reis, meestal met twee. Voeg
daarbij den hoteldjongos, die bij het paviljoen behoort en ge
hebt ook daarboven weer een kleinen stoet van bedienden tot uw
prive-gebruik, hetgeen het gevoel, dat ge uw eigen huishouding
hebt verplaatst, nog versterkt. Het ontbijt gebruikt men bij
voorkeur in het paviljoen, de andere maaltijden desgewenscht
ook, dock gewoonlijk toch in de restauratiezaal van het hoofdgebouw.
De uren na onze aankomst gebruiken wij, zooals immer in
Indie en ook hier boven, om het stof des reizigers van ons of
te schudden en in de geriefelijke badkamers naar verkiezing
met koud of warm water te baden. Ja, inderdaad, beste lezer,
gij hebt goed gelezen, het was geen zetfout, met „warm" water.
Want het lauwe water, dat in de laagvlakten altijd uit uw waterleiding is gevloeid, heeft hier afgedaan. Ook zonder het tot
nog toe onvermijdelijke ijs krijgt gij hier frisch water uit de
kraan ! En dat kan op deze hoogte des ochtends en tegen den
avond soms zó(5 frisch zijn, dat het den armen laagvlaktebewoner, wiens lichaam dergelijke frischheid volkomen ontwend is, wel eens onaangenaam aandoet. Dan echter behoeft
gij uw djongos slechts een wenk te geven en het bad wordt
gevuld met water van de temperatuur, die gij verkiest.
Nadat wij onze koffers hebben ontpakt en hun inhoud in
linnen- en kleerkasten hebben opgeborgen, nadat de zorgende
hand van ons vrouwelijk gezelschap de meegebrachte tea-cosy
en de meegebrachte kleedjes, snuisteren, kussens en dergelijke
hier en daar reeds heeft geschikt en het paviljoen en de voorgalerij met deze eenvoudige middelen reeds een gezellig aanzien heeft gegeven, benutten wij de korte oogenblikken, die
ons nog van het diner scheiden, om onze omgeving op te nemen.
Hoofdgebouw en paviljoens liggen in een reusachtigen tuin,
die eigenlijk een park is. Voor onze oogen ontrolt zich een
onvergelijkelijk panorama van de vlakte van Leles, waardoor
tusschen diep uitgeslepen randen en over reusachtige door
banjirs meegesleurde steenklompen het riviertje Tji Manoek
kronkelt, in regentijd een woeste bergstroom. De geheele wijde
vlakte is eigenlijk een aaneenschakeling van natte rijstvelden,
die als een reusachtige spiegel met tallooze facetten liggen te
blinken in het licht, het ontzaglijke, trillende, daverende licht
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der tropen. In de verte blinkt ook het meer van Bagendit en
heel dit daverende palet van groen en goudgeel en blauw vervloeit in blauwe nevelen naar den einder, waar Kaledong en
Haroeman als wazige reuzen oprijzen.
Aan onze rechterhand, als het ware vlak voor ons, al deze
wondere schoonheid beheerschend, rijst de Tjikoerai, de kegelvormige reus, die tot bijna 9000 voet zijn spits ten hemel heft.
In zijn geisoleerdheid, in zijn bijna strakke lijnen brengt deze
kolos ons tot ontzag voor Gods wereld. Achter ons als een
donkere, dreigende, groenzwarte massa het complex van den
Papandajan, op welks uitloopers dit hotel is gebouwd. Wij
wandelen door het park, door de bloemenvelden, tusschen de
roode canna's en de asters, tusschen roode en witte rozen, langs
het donkere dennenbosch, tusschen de gazons en de perken met
heesters. Het is in deze ontzaglijke ruimte alsof de lucht vrijer
in onze longen dringt, alsof er een druk van onze borst is
genomen, alsof onze schreden veerkrachtiger worden en ongekende levenskracht ons bloed sneller doet stroomen. Maar reeds
daalt de snelle schemering. Reeds kruipen violette schaduwen
langs de flanken der vulkanen en vervaagt daar beneden de
vlakte, wordt de massa van den Papandajan dreigender en zwarter en doet de zon als laatsten groet den top van den Tjikoerai
gloeien in rozerood licht.
Wij wandelen naar de eetzaal, waar reeds talrijke gasten aanwezig zijn en nu bemerken wij, dat wij ons niet volkomen
hebben aangepast aan deze nieuwe omgeving. Wij dragen nog,
ofschoon het avond is, onze luchtige pakken, de andere gasten
zijn zonder uitzondering in een gewoon Europeesch pak, een
Europeesch „pakean" zooals men dit in Indie noemt. En dat
het niet alleen maar deftigheid is die daartoe drijft, zal de koele
avond ons bewijzen. Ook hier hoog in de Indische bergen
verstaan de koks hun kunst en na den voortreffelijken maaltijd
genieten wij van ons kopje koffie in de luxueuze conversatiezaal.
Hier wordt muziek gemaakt, hier is voor de liefhebbers altijd
wel een bridgetafel te vormen of een partner voor een partij
biljart te vinden.
Maar al de nieuwe indrukken en zeker ook de prikkelende
berglucht hebben ons voor het ge-wone uur het verlangen naar
den slaap geschonken. Een gedienstige djongos heeft uit ons
paviljoen de overjassen gehaald en door het park aanvaarden
wij den terugtocht naar ons tijdelijk home. Hierbuiten zijn wij
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plotseling in een wonderwereld. De voile maan staat aan den
hemel en overgiet alles condom ons met een onwezenlijk zilveren
licht. Opeens dringt tot ons bewustzijn de wonderlijke schoonheid van den tropischen maannacht. Het is alsof dit zilveren licht
fascineert en van de aarde losmaakt.
Om den top van den Tjikoerai hangt als een sluier vastgeknoopt een zilveren wolk. Maar de nachtelijke koude dezer
vierduizend voet maakt een einde aan onze contemplatie en
lichtelijk huiverend spoeden wij ons naar ons paviljoen, waar
het begeerde bed wacht, gelukkig met twee fiksche dekens !
Den ochtend na onze aankomst in het berghotel wekt de
plichtsgetrouwe djongos van ons paviljoen ons met een luid
geklop op de gesloten deur der voorgalerij, die eigenlijk veel
meer lijkt op een zitkamer dan op een Indische voorgalerij,
zooals wij die in de warme steden kennen. Wij schieten verwonderlijk veerkrachtig uit ons bed en laten den braven valet
binnen, die ons de onvermijdelijke kop sterke koffie komt
brengen en beladen met onze schoenen geluidloos weer verdwijnt. En nu breekt een der zaligste oogenblikken aan van
den zaligen dag. Wij werpen de ramen onzer voorgalerij wijd
open en de frissche ochtendkoelte dringt ons in de longen,
een ochtendkoelte zoo verkwikkend en zoo tintelend, dat wij
nu reeds ons bloed sneller voelen stroomen en dezen dag beginnen met sinds lang ongekende levenskracht. Voor onze voorgalerij ligt de rozentuin. Dikke dauwdruppels liggen op de nog
half gesloten bloemen. Een ijie nevel hangt nog tusschen de
struiken en de boomen van het verder gelegen dennenbosch,
een fijne damp ligt over de aarde en nevelfragmenten slierten
hier en daar op de ontzaglijke, beboschte hellingen van den
Papandajan. Het diepe zwartblauw van het uitspansel neemt
geleidelijk zachtere tinten aan, die spoedig tot een effen pastelblauw ineenvloeien. En dan heel spoedig komt er om de kruin
van den reusachtigen Tjikorai een gouden lichtschijnsel spelen,
de slagschaduwen van zijn wouden en ravijnen worden al lichter
en lichter en als wij van onze wandeling door den rozentuin
met een ruiker bedauwde knoppen in ons paviljoen zijn teruggekeerd, dan heeft de schaterende dag het gewonnen en is reeds
heel de atmosfeer doortrild van het gouden zonnelicht.
Nu ontwaakt alom in het hotel de dagelijksche bedrijvigheid.
Wij zijn niet de eenige gasten, die hun genoegen zochten in een
matineuze wandeling. Vrouwelijke en mannelijke loge's in flat15c,

teerende, veelkleurige kimono's of gala-pyama's, badjassen e.d.
drentelen door het park of staan bij elkaar te buurten of wel
wandelen met het traditioneele zeepbakje en een handdoek naar
de badkamers. Hier en daar klinkt uit een paviljoen reeds groote
luidruchtigheid en rollen plots jeugdige logeergasten, knapen
en meisjes van diverse leeftijden, doch alien nog in de heerlijk
practische en luchtige tjelana moniet, naar buiten, onmiddellijk
gevolgd door hun respectievelijker baboes, die met de verzorging en het toezicht op dit jonge volkje zijn belast en wier kalmte
en geduld hedenavond nog even onverstoorbaar en even onuitputtelijk zullen zijn als nu bij het begin barer dagtaak.
Onze djongos brengt het zeer uitgebreide ontbijt in onze
voorgalerij, zoodat wij daartoe onze appartementen niet behoeven te verlaten. Na den uitwendigen mensch het heerlijk warme
of lauwe bad te hebben aangeboden en den inwendigen met
bovengenoemd ontbijt te hebben verkwikt, gaan wij den omtrek
eens verkennen. Wij beginners natuurlijk met het hoteldomein,
dat echter zoo uitgestrekt is, dat er een aardige wandeling uit
groeit. Hier zijn het de kalkoenen, die onze aandacht trekken,
daar het gecapteerde bronwater, dat in groote reservoirs verzameld als drinkwater voor de hotelgemeenschap wordt gebruikt. Wij bezoeken de miniatuur-centrale die de krachtbron
is voor het electrische licht en de stallen, waar de miniatuurpaardjes worden gestald, waarmede de logeergasten de tochten
in de omgeving maken. Wij vinden echte Nederlandsche melkkoeien in een andere afdeeling. In den moestuin bewonderen
wij de echte Nederlandsche groenten en in den bloementuin
de cozen en de statige canna's. Van de tennisbaan klinken
intusschen opgewonden kreten en zeer sportieve gillen, en wanneer wij er den lust toe voelen, dan kunnen wij terstond invallen
in een double.
Voor het hotelbureau in het hoofdgebouw wacht ons een
belangwekkend gezicht. Een gezelschap logeergasten zal zoo
dadelijk een tocht ondernemen naar een der schoone punten
in den omtrek. Drie heeren en twee dames en vijf miniatuurpaardjes staan elkaar aan te kijken, totdat alle toebereidselen
klaar zijn en de drijvers hun laatste instructies in het bureau
hebben ontvangen. Onder onze stijgende belangstelling wordt
door dit gezelschap opgestegen, en ofschoon een der zwaarlijvige heeren daarbij stof tot glimlachen geeft, zit na eenig
rukkên en sjorren en wat gilletjes het gezelschap zoo triom15I

fantelijk in het zadel en rijdt het zoo zelfbewust de oprijlaan
uit, de drijvers doen daarbij zoo hun best en blijven zoo veilig
dicht bij hun dieren, dat wij, die op hippisch gebied nimmer
bepaald uitblonken, onverwijld het voornemen opvatten om
een dergelijke prestatie aan onze levensgeschiedenis toe te voegen. Derhalve hebben wij een kort maar beslissend gesprek
met den manager, waarvan het resultaat is, dat wij morgenochtend voor het krieken van den dag op den rug van gegarandeerd schop-, draaf-, ren- en holvrije paarden en onze dames
in tandoes (draagstoelen) den vulkaan Pandandajan zullen bestij. gen en deszelfs krater in oogenschouw zullen nemen. De rest
van dezen dag hebben wij het aangename gevoel, dat wij een
zeer flunk en sportief besluit hebben genomen en dat wij morgenavond voor den zwaarlijvigen mede-logeergast niet langer zullen
behoeven onder te doen.
Het is eigenlijk nog nacht, als de volijverige hotelmandoer
(een combinatie van oberkellner, portier en zaalchef) ons den
volgenden ochtend komt wekken. Aan den nog donkeren hemel
flonkeren de laatste sterren en het is inderdaad opmerkelijk koud.
Wij huiveren in onze khaki-pakken, als wij ons door een drafje
naar de eetzaal trachten warm te loopen en daar met het oog
op de komende vermoeienissen het ontbijt bijzonder veel eer
aandoen. Voor het hoofdgebouw zien wij reeds de bijeenhurkende gestalten onder drijvers, die hun sarongs over de
ooren hebben getrokken en bibberend wachten, totdat wij een
zekere hoeveelheid ham and eggs naar binnen hebben gewerkt.
Eindelijk is alles voor den tocht klaar. Wij stappen krijgshaftig
naar buiten en monsteren onze paardjes met blikken alsof paardrijden ons dagelijksch werk ware. Wij kloppen het dier, dat
wij om zijn bejaard en bezonken uiterlijk reeds in gedachten
tot het onze hebben gekozen, welwillend op den nek en informeeren belangstellend naar zijn naam. Tot onze spijt heeft het
geen naam of althans geen, die door ons uit te spreken ware, weswege wij besluiten om het indien noodig met „tiles" te betitelen.
De vice-manager, die onzen aftocht van stapel doet loopen,
geeft zijn laatste instructies aan de drijvers en zijn laatste raadgevingen aan ons, als daar zijn geen fooien boven het normale
bedrag, geen drijversmaaltijden onderweg en onze proviand
voortdurend onder ons eigen wakend oog. De hotelmandoer
stapelt die proviand in den vorm van welvoorziene lunchmandjes en flesschen met koude thee in de draagstoelen. Dan
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gaan wij over tot het opstijgen, waarbij zich eenige teleurstellingen voordoen. Zoo is het rijdier, dat wij in gedachten hadden
gekozen, bestemd voor een onzer tochtgenooten en worden wij
zelf geheschen op een naar ons oordeel ietwat te vurig dier.
Het sportief figuur, dat wij hoopten te slaan, wordt eenigszins
getemperd door de geringe hoogte van ons miniatuur-rijdier,
zoodat onze voeten belachelijk kort bij den grond bengelen.
Nu rijdt onze cavalcade de oprijlaan uit, de ruiters voorop,
daarachter twee draagstoelen met inhoud; naast elken ruiter een
drijver, achter elken draagstoel vier reservedragers. Reeds na
de eerste vijf minuten moeten wij al onze begrippen omtrent
rijkunst herzien. Wij meenden, dat teugels dienden om een
paard te sturen, dat een goed ruiter veel vermocht met zijn
knieen, zooals wij in de bioscoop van Tom Mix leerden, dat
hakken er zijn voor sporen of om deze instrumenten te vervangen, dat een kort rijzweepje bij een paard onmisbaar is en
of en toe zulk een viervoeter met tonggeklak of in zekere geijkte
termen moet worden toegesproken. Dit mag dan alles bij andere
paarden het geval zijn, het Soendaneesche dier, dat wij berijden,
heeft daaraan volkomen maling. Het zou op zijn rug evengoed
een houten pop kunnen dragen als een met rede begaafd wezen,
althans voor zoover het op onze aanwijzingen reageert of liever
niet reageert. Het gaat onverstoorbaar zijn eigen gang en spoedig zal ons blijken, dat het zoo goed, ja beter is.
Zooals elk ruiter, wiens kunst meer met den Zondag dan
met door-de-weeksche dagen te maken heeft, hebben wij in
den beginne niet zooveel aandacht kunnen wijden aan de
natuur dan wij wel gewenscht hadden, bijzonderlijk omdat
onze paarden in een soort van sukkeldraf zijn gevallen. Maar
nu doen wij een ontdekking, die ons in staat stelt om verder
de schoonheden der natuur meer te waardeeren en die, naar
later zal blijken, ons wel twintigmaal het leven zal redden.
Wij ontdekken namelijk onzen zadelknop, een ijzeren knop,
groot genoeg om hem met een hand stevig te omklemmen,
aan den voorkant van ons zadel. Wij ontdekken, dat wij heel
w at vaster zitten en heel wat veiliger bij onverwachte bewegingen, indien wij dezen zadelknop ook inderdaad omklemmen
en onze fierheid opofferend aan ons welbehagen, laten wij de
teugels glippen en den knop niet meer los.
Nu krijgen wij oog voor de tropische natuur. Onze weg is
in den beginners een betrekkelijk breed pad tegen de flanken
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van den Papandajan. Nu eens zachtjes dan weer sterk stijgend
voert het pad langs bergdesa's, verscholen tusschen reusachtige
rietstoelen en palmen, maar bijna aldoor tusschen twee hagen
van overdadig weelderigen plantengroei, waarachter oneindigheden van eeuwig groen bosch te raden vallen. Al hooger en
hooger stijgen wij. De zone der bergdesa hebben wij blijkbaar
achter den rug. Om ons is de stilte van deze zwijgende groene
wereld, waarin geen vogel zijn geluid laat hooren en die slechts
verbroken wordt door het gedempte praten onzer begeleiders
of hun aansporende kreten tot onze rijdieren. Een enkele maal
houden wij halt om de dragers der tandoes gelegenheid te geven
om uit te blazen of elkaar af te lossen en onze paarden op adem
te laten komen.
Geleidelijk wordt het pad moeilijker. Het is nog juist breed
genoeg voor een ruiter en voortdurend moeten wij bukken voor
lage takken, die ons in het gezicht slaan. Opeens rijden wij
langs een rotswand en naar den anderen kant blikkend geven
wij onzen zadelknop een krachtigen kneep. Mar onder onze
voeten bijna gaapt een ontzaglijk diep ravijn. Een verkeerde
stap van ons paard en wij zijn er geweest. Maar nu ook beseffen
wij de wonderlijke intuitie van deze dieren. Dien verkeerden
stap doen zij niet. Onze nu geheel passieve persoonlijkheid torsend gaan zij met onfeilbare zekerheid elken steen uit den weg,
benutten elk plekje, elke wending, elke effenheid, zoeken tastend
als het ware hun weg door het hooge gras en over de verraderij k wegrollende steepen.
En wij, wij weten niet, wat krachtiger te doen, ons vast
houden of ons rijdier bewonderen. Want het wordt nu langzamerhand ernst. Wij klimmen tegen hellingen zoo steil, dat
het beter is niet om te kij ken naar het punt vanwaar wij kwamen;
wij dalen hellingen af, inderdaad verbazend steil, maar in onze
oogen schier loodrecht naar beneden. Soms liggen wij boven op
den kop van het paard, soms ook bijna ruggelings op zijn achterste deelen, al naarmate het gevaar ons voor of achter aangrijnst.
Een betrekkelijk vlak gedeelte geeft ons eenige verademing.
Wij rijden nu tusschen twee bijna loodrechte muren van groen.
Tegen de bemoste bergwanden groeien wilde orchideeen, won.dervlugge goudbruine hagedissen schieten bliksemsnel door het
gras, een der drijvers slaat met een plotselingen kreet met
zijn stok naar een groen-grits glanzend lichaam, dat onder de
bladeren glijdt: een slang.
l
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Aan den voet van een steile helling, waar wij met sombere
voorgevoelens tegenaan kijken, wordt een kwartier rust gehouden. Wij wisselen onze indrukken met onze tochtgenooten
en informeeren naar den welstand der dames in de tandoes.
Het blijkt, dat iedereen angstige oogenblikken achter den rug
heeft, zelfs de tandoe-passagiertjes, die niet zoo dadelijk aan
de zwiepende beweging der elastische bamboestokken, waarin
het gestoelte hangt, konden wennen. Maar de ware sportieve
geest heeft ons alien bevangen en ofschoon de moeilijkheden
er niet minder op zullen worden, zijn wij bij het naderen van
den top nu nog slechts door een gedachte vervuld: den krater
bereiken!
Nu gaat het weer voorwaarts, doch de helling blijkt ditmaal
zelfs te machtig voor onze paardjes. Wij stijgen af en paard
en ruiter kruipen ieder op eigen gelegenheid naar boven, de
ruiter evengoed als zijn rijdier op vier beenen ! Maar, boven
gekomen, wacht ons niet de belooning, maar een duizelingwekkende helling, die naar beneden voert en waarbij het pad,
als er van pad sprake kan zijn, diep beneden ons verdwijnt in
een snelstroomend riviertje. Ofschoon wij ons zelf altijd voor
nogal moedig hebben gehouden, kruipt er nu Loch een kille
huivering langs onzen ruggegraat. Wat. . . wij, die in het moederland nimmer op een manegepaard een tammen wandeirit
hebben gedaan, wij zouden hier een staal van rijkunst en durf
gaan vertoonen, waarvan wij ons alleen uit Wild-West films
in de bioscoop de voorbeelden kunnen herinneren. . . !
Maar terwiji wij zoo peinzen, heeft ons braaf rijdier zich
reeds op deze griezelige helling gewaagd. Het is te laat om
nog af te stijgen, wij leunen zoo ver mogelijk achterover,
omklemmen onzen zadelknop met sidderende handen en terwiji
wij zoo in den muil des afgronds dalen, verzamelen zich kille
zweetdroppels op ons voorhoofd ondanks de tropische zon en
wij maken bliksemsnel de balans op onzer goede en minder
goede daden in dit aardsche leven, waarvoor wij nu geen oortje
meer geven.
Maar het eminente dier, dat ons draagt, blijft ook nu niet
in gebreke. Het brengt ons veilig tot aan den rand van het
stroompje, het waadt tot de knieen door het bruisende water
en ofschoon schuim en druppels ons om de ooren spatten,
'evert het ons heelhuids af op den tegenoverliggenden oever,
vanwaar wij met trillende knieen een terugblik werpen op onze
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praestatie. En opeens overweldigt ons nu een gevoel van trots;
wij zouden wenschen, dat onze dierbaren in het moederland
ons hier aan het werk hadden gezien. Wig laten ons bewierooken
wegens onzen moed door de dames in de tandoes, die doodsangsten hebben uitgestaan om het eigen veege lijf, maar ook
om den hachelijken aanblik onzer dalende gestalten.
Na deze ervaring voelen wij voor niets meer te staan, maar
inderdaad blijkt het laatste stuk tot den top de waarheid te
bevestigen van het bekende spreekwoord der laatste loodjes.
Eerst na een laatsten, allergeduchtsten klim, bereiken wij eindelijk een troostelooze kale vlakte van steenen, hier en daar
begroeid met mos, doch voor het meerendeel als het ware versinteld. flier verliest het pad zich tusschen de ontelbare steenklompen, waarmede deze troostelooze vlakte bedekt is en die
daar door den vulkaan in den loop der tijden werden uitgeworpen. De paarden kunnen niet verder, wij stijgen af, de
dames verlaten hun tandoes en wij blikken om ons heen.
Het tafereel, dat wij aanschouwen, is van een sombere en
dreigende grootheid. Rondom ons verheffen zich ontzaglijke
rotsgevaarten. Aan onze rechterhand rijst loodrecht omhoog
een ontzaglijke muur van rotsen: het is de Oostelijke kraterwand, waarachter wij straks in de ingewanden der aarde zullen
blikken. Maar op deze bijna achtduizend voet boven den zeespiegel gelegen vlakte waait, nu de zon een oogenblik schuil
gaat, een kille wind, die giftige zwaveldampen met zich voert.
Een der drijvers wijst ons een groep struiken aan den rand van
het bosch, dat wij zoo juist hebben verlaten. Hun bladeren
hebben: een grijs-gele kleur, op den grond liggen zuiver gele
stukken zwavel zoo maar voor het oprapen. Een borrelende,
grijs-grauwe poel treks onze aandacht, maar wij zullen hem
niet te dicht naderen. Hier kookt aan de oppervlakte der aarde
het sop uit den helschen brouwketel.
Nog een paar honderd meter moeten wij tusschen de steenklompen omhoog, dan staan wij aan den rand van den Goenoeng
Waliran, den eigenlij ken krater van den Papadajan, een kom,
omringd door hooge rotswanden. En aan onze voeten daar in
de diepte kookt de ontzaglijke heksenketel onder een geraas als
van honderd locomotieven. Giftige dampen en stinkende walmen, witgrauwe gassen ontsnappen uit ontelbare spleten, grijze
madder borrelt in afzichtelijke poelen om nu en dan, als door
innerlijke ontploffingen bewogen, schuimend en sissend omhoog
156

te gulpen. Vastgenageld staren wij onbepaalden tijd sprakeloos
naar de werking dezer demonische natuurkrachten. Hier beseft
de mensch meer dan elders ter wereld zijn nietigheid en de
ontzaglijke grootheid der schepping.
Op de troostelooze steen- en lavavlakte aan den voet van
den kraterwand picniccen wij boven op een paar reusachtige
steenklompen. De lunchmandjes en de veldflesschen van het
hotel worden grondig geledigd en na een korte siesta bestijgen
wij wederom onze paarden. Een laatsten blik op de grillige
rotsmassa's en de imponeerende wanden van den krater en het
oerbosch slokt ons weer voor eenige uren op. Maar de terugtocht gaat veel sneller. Paarden en drijvers ruiken blijkbaar de
stallen en de uiteindelijke fooien en ook wij hebben een aardige
les gehad in het trotseeren van gevaren, zoodat deze terugweg
een deel zijner verschrikkingen heeft verloren, al beleven wij
ook nu nog menig benauwd oogenblik.
Plotseling, bij een draai van den weg, ligt dan eindelijk weer
in de diepte de vlakte aan onze voeten. Wij zien de Tji Manoek
als een smal wit lint en de hotelgebouwen als poppenhuisjes.
Nu nog een laatste spurt, de paarden worden in draf gezet en
de tandoes blijven volstrekt niet achter. Twee en een half uur
nadat wij den top hebben verlaten, draaft onze cavalcade wederom de oprijlaan van het hotel binnen. De drijvers en dragers
krijgen hun loon en de gebruikelijke fooien, ons trouw rijdier
een dankbaar tikje en een nog dankbaarder blik en na een verfrisschend bad en een verkwikkend thee-uurtje wenden wij zelf,
de gedachten nog vervuld van onzen overweldigenden tocht,
reeds onwillekeurig den blik naar den top van den machtigen
Tjikoerai. Zoo is de mensch. Nauwelijks heeft hij met Gods
hulp en die van een nederig klein paard het eene volbracht,
of reeds richt zijn eerzucht zich op hooger doelen.
Laten wij hier tenslotte echter ook mededeelen, dat het toerisme in de bergstreken van Java geleidelijk aan en op meerdere
plaatsen reed, een zoo moderne vlucht neemt, dat het niet zoo
heel lang meer zal Buren of de toerist kan talrijke wondermooie
punten veel gemakkelijker bereiken — naar den krater van de
Tangkoeban Prahoe bij Bandoeng voert o.a. thans reeds een
autoweg I Maar wie zal ontkennen, dat een tocht te paard, zooals wij dien hierboven beschreven, oneindig romantischer is
en ook . . . sportiever!
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HOOFDSTUK XXV
Reizen en trekken. — Naar de Vorstenlanden. —
Djocja. — Een Indisch stadje en zijn sfeer.

W

I J zijn nog altijd gelogeerd in het verrukkelijke bergoord Tjisoeroepan. Reeds eenige weken hebben wij
door de Preanger bergen gezworven, ettelijke toppen
bestegen, de wonderschoone meren van Tji Panas, Sitoe Tjangkoewang en Sitoe Bagendit bevaren, den prachtigen tocht naar
Pameungpeuk aan de zuidkust van Java gemaakt, de fraaie zoogenaamde Engelsche tuinen op weg naar den Kawah Kamodjan
aanschouwd, en tenslotte nemen wij op zekeren morgen met
droefheid in het hart afscheid van het lustoord Tjisoeroepan
om te Garoet den express naar Djocja te nemen.
Wie van Garoet of Bandoeng per trein naar Midden-Java
reist, geniet nog eenige uren van den tocht door het indrukwekkende Preanger-berglandschap om tenslotte niet alleen aan
de lager wordende heuvelrijen doch ook aan de gestaag toenemende hitte te bemerken, dat hij het gebied van dit Indische
paradijs heeft verlaten voor de lage vlakten van Java, waar hem
weer de hitte met al haar ongemakken wacht. Hoe meer wij
Djocja naderen hoe meer onze aandacht wordt getrokken door
de suikerrietvelden. Hier komen wij langzamerhand in het gebied van Java's voornaamste Europeesche cultuur, in het gebied
van de suikerindustrie, die niet in West-Java, doch in Middenen Oost- Java wordt bedreven. In onafzienbare wuivende velden
groeit het suikerriet tot twee maal manshoogte en hooger en als
wij onze treinreis maken in het begin van den campagnetijd,
zien wij hoe de koelies der fabrieken overal in die machtige
velden als pygmeeen tegen de titanen der rietstengels vechten
en ze met hun vlijmscherpe kapmessen ten val brengen.
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In het middaguur, als de hier nu weer onverbiddelijke tropenzoi1 haar felste stralen op den gloeienden bodem werpt, brengt
ons de express het station Djocja binnen. Met het gebruikelijke
uiterlijk van een reiziger, die een Indische treinreis heeft volbracht, derhalve zeer nat en zeer vies, stappen wij met onze
bagage in de hotel-omnibus en vooral niet in een voertuig, dat
wij onder de bizarre collectie Indische voertuigen, die wij tot
nog toe leerden kennen, niet hadden aangetroffen. Het is een met
twee kleine paardjes bespannen rijtuig, dat het midden houdt
tusschen een victoria en een begrafeniskoets. Het heeft namelijk
aan den achterkant, derhalve achter de kap, ongeveer een meter
van den grond, een soort van staanplank, zooals ook onze
Hollandsche begrafenisrijtuigen bezitten. In stede echter van
onze bekende sombere Hollandsche biddersfiguren, die zich op
zulk een treeplank zoo correct mogelijk in evenwicht trachten
te houden, dienen deze aanhangsels te Djocja en omgeving als
staanplaats voor een of twee zoogenaamde katjongs, dat zijn
kleine inlandsche knaapjes, die alle dit gemeen hebben, dat zij
hoogst onzindelijk zijn, door een minimum van kleeding zijn
bedekt en de rapheid bezitten van jonge apen. Zij zijn de helpers
van den koetsier, ofschoon het niet duidelijk is, waarmee of
waarin deze man dient geholpen te worden. Een inlander, die
eenige functie uitoefent, heeft nu eenmaal altijd iemand noodig,
die hem helpt. Een chauffeur kan b.v. niet zonder zijn kornet.
Deze geeft hem zijn bril aan, drukt op den gummibal van den
hoorn, slaat den motor voor hem aan en grinnikt om zijn
grapjes. Een Djocjasch koetsier kan niet buiten zijn katjong,
al ware het slechts om zijn zweep op te rapen, wanneer hij die
laat vallen of om instemmend te juichen, wanneer hij zijn paarden mishandelt op een wijze, die in Nederland de heele nationale
Dierenbescherming moord en brand zou doen roepen. Ons
echter brengt de auto naar het hotel, en wanneer gij u door
een bad, een copieuze rijsttafel en een fiksche siesta weer een
ander mensch voelt, dan is het oogenblik gekomen om door
Djocja te gaan flaneeren.
De lezer zal zich herinneren, dat onze ervaring van Indische
steden tot nog toe zich bepaalde tot Batavia — Weltevreden en
Bandoeng. Dit zijn moderne steden vol van lawaai en tumult,
auto's en trams, kakelbonte lichtreclames. Djocja zal de eerste
Indische stad zijn, waar wij den indruk krijgen, dat er in een
Indische stad ook inderdaad nog een Indische sfeer mogelijk is.
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Terwiji wij door de onafzienbaar rechte laan slenteren, die
eigenlijk Djocja's hoofdstraat is, voelen wij waarlijk: dit is Indie.
Hier heerscht nog de rustige rust van een doode Indische hoofdstad, door geen Europeesche besognes en daverend gerucht uit
hare indolentie gewekt. Hier wandelen met statigen tred de
voorname Javanen en de hofdignitarissen uit den kraton in
hun kort donkerblauw jasje (een Etonjasje zouden wij het
noemen, ware het niet tot de kin gesloten met een opstaanden
kraag), den sarong aan den voorkant een weinig opgenomen,
de kris achter op de heup half in den gordel. Ook het yolk
hier in Midden- Java is anders.. Het zijn hier niet de drieste,
verbasterde Maleiers van Batavia's kust noch de lachende, luchthartige Soendaneezen der Preanger, hier treffen niet in de
kleederdracht de kakelbonte kleuren, wij wandelen temidden
van Javanen, gekleed in een haast uniforme doodsche kleur van
donkerblauw, zoowel de jassen en sarongs der mannen als de
baadjes en sarongs der vrouwen. Vooral tusschen deze laatsten
en haar ginnegappende opzichtige Soendaneesche zusteren bestaat een treffend verschil, niet alleen in kleeding. De vrouw
is hier het lastdier. Men ziet haar langs de wegen schuifelen,
gebukt onder zware vrachten, welke in een doek of sarong
geknoopt op den rug worden gedragen, doch aldus, dat de
punten van den sarong over de daardoor geheel platgedrukte
borst worden geknoopt.
Als de avond valt en de nachtschaduwen aandrijven onder
de hooge waringins, dan behoeft ge van de eindelooze laan,
die Djocja's hoofdstraat is, slechts eenige passen links of rechts
in de zijlanen te doen, die op deze hoofdlaan uitkomen om
reeds de stilte te vinden, die eigenaardige silte van eentonigen
krekelzang en in de verte het blaffen van een kamponghond,
slechts of en toe verbroken door het gedempte krontjonggezang van een Indo-jongen of een Indo-meisje bier of daar
in een flauw verlicht huis achter veel palmen of varens. Dan
loopt ge een tijdlang te dwalen in de beklemmende, zwoele,
vochtige atmosfeer der flauw verlichte lanen en gangen om
eindelijk weer terug te keeren naar uw uitgangspunt, de eindelooze hoofdstraat, die voert tot aan de poorten van den sultanskraton, waar de grens is voor uwe toeristen-nieuwsgierigheid.
En vanzelf zoekt en vindt ge dan uw toevlucht in de Djocjasche
societeit, waar zich het eveneens half sluimerende indolente
Europeesche leven concentreert, voor zoover hier van eenig
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leven sprake kan zijn. Hier vindt ge den gepensionneerden
assistent-resident, den cultuurman in ruste, diverse oudere beeren met militaire posturen en gelaten, roestbruin en geelgevlekt
door dertig jaren tropenzon of donkergetint door het Indische
bloed. Hier ziet ge in de nauwelijks verlichte speelzaal aan een
eenzaam tafeltje tanige, oude heeren hun partijtje maken en op
het terras eenige jongelui achter roode, groene en gele glaasjes
stilzwijgend in de duisternis staren. In uw hotel teruggekeerd
werkt ge in de stille, ongeveer leege eetzaal een menu af, waarop onder een mooien Franschen naam een gewone Indische kip
voorkomt en daarna slentert ge voor de digestie nog eens door
de stille donkere lanen en komt ge ondanks u zelve tenslotte
weer terecht op het terras der societeit. En daar treft ge dan
misschien een der oude kernleden, die het tempo doeloe en
alle sterk getinte locale verhalen kent. Hij zal u b.v. vertellen
hoe ontzaglijk geanimeerd en volle ven het in deze club was in
de dagen, dat de beroemde races werden gehouden, hoe dan
van heinde en ver suikermagnaten, cultuurkoningen en geldmenschen, ook steenrijke Chineezen de speelzalen vulden en om
fortuinen dobbelden, hoe er tot het ochtendgloren werd gedanst
en gezongen. Dat alles is eens geweest en geenszins overdreven, maar het is even waar, dat gij met uw beiden nu de
eenige bezoekers zijt en dat ge na uw derde of vierde splitje
nog steeds staart in de duisternissen van palmen en waringins,
onder het accompagnement van krekelzangen. Daarom neemt
ge tegen het middernachtelijk uur een hartelijk afscheid van
uw ouden vriend en ge slentert langs de lange laan naar uw
hotel. Hier en daar, waar ge voorbijgaat, schiet uit een donker
slop opeens een oude heks te voorschijn in het licht der boog-

lampen, die met klanken en gebaren wijst op halfvolwassen
gestalten in de schaduwen daarginds. En als ge zonder op te zien
uw weg vervolgt, klanken uit de duisternis roepende jonge
stemmen als een laatste poging tot verleiden. Ook bier in het
Oosten, op dit groene eiland, in dit stille Indische stadje is de
nacht cru en wreed en pestilent, zooals overal waar menschen
zijn.
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HOOFDSTUK XXVI
Naar den duizendjarigen Tempel. — De Boroboedoer bij dag en bij nacht.

N het vroege middaguur, na een korte siesta, staat voor de
galerij onzer hotelkamer de auto, die ons naar den Boroboedoer zal brengen. Dit uur is met zorg gekozen, wij zullen
het beroemde bouwwerk zien in de voile glorie van den dag,
in de laatste stralen der ondergaande zon en bij het Licht van
de maan. Zoo wil het 't program.
In snelle vaart brengt de auto ons buiten de stad en op den
grooten weg naar Magelang. Inlandsche chauffeurs van huurauto's zijn over het algemeen wel uitmuntende doch geen voorzichtige rijders en de honderdduizenden en millioenen inlanders,
zijn wel taaie, doch ook zorgelooze loopers of karredrijvers.
Zij loopen of rijden allemaal zoo'n beetje hun fatum tegemoet
met een onverschilligheid, die ons Westerlingen vreemd is, niet
omdat wij minder moed zouden hebben, doch wel andere religieuze inzichten en begrippen over onze eigen waarde en bestemming. Zoo willen wij gemeenlijk liever den dood onverschrokken tegemoet zien in ons bed, wanneer op normale wijze
ons uur gekomen is, dan in een auto, omdat de bestuurder
nu eenmaal even zien wil hoe dicht hij langs de assen van een
tegemoetstormende auto kan scheren zonder ze te raken. Dit
laatste is een liefhebberij van elken rechtgeaarden inlandschen
chauffeur. Wij hebben met den knaap, die aan het stuur van
onzen zwaren wagen is gezeten, in dit opzicht nogal last. Bovendien wemelt het hier op de wegen van inlanders, die soms wel
vier of vijf meter lange puntige bamboestaken over den schouder torsen en met dien gevaarlijken last half of driekwart slapend
het midden van den weg bewandelen. Onze chauffeur pleegt
bij deze veelvuldige obstakels niet in het minst vaart te minde1 6z
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ten, er op vertrouwend, dat deze lange puntige gevaarten op
het moment, dat wij voorbijvliegen, wel uit den weg zullen
zijn gegaan. Hier helpt niets anders dan een zeer krachtige
vermaning in de landstaal, gekruid met een aantal fiksche
Hollandsche knoopen, die men eveneens in den loop der eeuwen
tot in de verste uithoeken van den Archipel heeft leeren verstaan. Daarna hebben wij wat onze veiligheid betreft voor de
rest van onzen tocht rust en kunnen wij ongestoord onze aandacht wijden aan het landschap. Wederom voert onze weg langs
onafzienbare riettuinen en langs een suikerfabriek in vol bedrijf.
En dan bijna onmerkbaar wordt het landschap woester: wij
naderen snel de bergen. Tegen de zondoortrilde melkblauwe
lucht teekenen zich voor ons ter weerszijden vaag de omtrekken
of der vulkanen, die den tempel bewaken. Eerst vage, blauwe
schaduwen, dan al spoedig machtige bergcomplexen. Opeens
achter een kromming van den weg een tempelruine, als verloren
tusschen het eeuwige groen, verrassend voor ons oog in dit
land, waar alles wat door inboorlingen werd gebouwd, slechts
tijdelijk schijnt neergezet. Nog enkele dezer tempelruines zullen
wij op onzen weg ontmoeten en dan, wanner wij tot den voet
van het gebergte zijn genaderd, een korte steile helling, die ons
brengt op een soort van plateau en wij aanschouwen het machtige duizendjarige bouwwerk: de Boro-boedoer !
In 't midden van dit plateau rijst de aan Boeddha gewijde
tempel terrasgewijze omhoog en het is na de eerste oogenblikken van bewondering, dat wij niet zonder verbazing bemerken,
dat wij onze Europeesche begrippen omtrent tempelbouw hier
hebben te herzien. De Boro-boedoer is geen tempel, dien men
binnentreedt, zij is een reusachtig monument, gebouwd om een
kegelvormigen heuvel, die van dit monument het binnenste
vormt. Het monument zelf is een ontzaglijk vierkant blok, dat
zich in telkens kleiner wordende terrassen, door gaanderijen
omgeven, ten hemel heft. Aan de vier zijden leiden rechte
steenen trappen van terras tot terras en het is van den afstand,
waarop wij het bouwwerk beschouwen, alsof deze trappen als
steile ladders naar boven voeren.
En wij blijven voorloopig op een afstand. Wij voelen meer
nog dan wij het kunnen zeggen, dat dit monument niet bekeken
maar beleefd moet worden. Weliswaar kunnen wij in dit daverende zonnelicht zijn structuur bewonderen, maar om het voorzoover dit ons Westerlingen mogelijk is in zijn wezen te be
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naderen, daartoe is noodig bezonken aandacht en . . . de avond
en de nacht.
Voorloopig treft ons deze geweldige steenklomp nog het
meest in en door zijn grootsche omgeving. De bouwmeester,
die deze plek uitzocht voor dezen tempel, heeft gevoeld dat
hij tusschen Merbaboe, Merapi en Soembing met dezen wonderen uitkijk op Java's goudglanzende groene vlakten juist hier
de ziel eener religie in dit wondere gedicht van steen moest
vastleggen. Niets verstoort de harmonie en de wisselwerking
van ontzaglijke natuur en ontzaglijke Godshulde.
Zoolang het nog licht blijft, gebruiken wij den tijd om onze
toeristische nieuwsgierigheid te bevredigen en wij beklimmen
met onzen inlandschen gids de hooge, steile steenen trappen
naar het eerste terras. Hier beginnen wij links afslaande, zoo
wil het de adat, onzen ommegang door de gaanderijen. En met
verbazing en bewondering aanschouwen wij de op de steenen
muren ter weerszijden aangebrachte eindelooze reliefs, die het
'even uitbeelden van Boeddha Gautama, den Cakya Mouni, van
Soedhana en Maiterya en de wetten der zielsverhuizing. En ook
zonder veel te letten op de uitleggingen van onzen gids komen
wij onder den indruk van dit in steen gehouwen heldendicht,
dat de geschiedenis uitbeeldt eener religie van vijf en twintig
eeuwen. Zoo stijgen wij van terras tot terras, hoofdstuk na
hoofdstuk aanschouwend van Boeddhistische godheidslegende,
tot eindelijk de laatste donkere steenen poort ons toegang geeft
tot het eerste cirkelvormige terras, waar geen steenen afsluitmuren ons een blik rondom belemmeren. Hier op dit cirkelvormig terras staan op bepaalde afstanden van elkaar de reusachtige klokvormige dagobs met hun spits toeloopende steenen
punten, wellicht het best te karakteriseeren als reusachtige punthelmen. Deze dagobs zijn voorzien van kruisvormige openingen
en in het donkere binnenste van elk dezer kleine tempels zit een
steenen Boeddha-beeld als zwijgende wachter. Een trap en nog
een terras met zulke klokken en dan nog een als opperste bekroning van het monument, de enorme dagob, die bevat de
Boeddha Wajrastaatwa, die predikt de leer.
Intusschen is de schemering gekomen. Zij duurt in Indie
maar heel kort. Van het bovenste terras laten wij nog eens
den blik gaan over het geweldige steencomplex, dat in de nachtschaduwen vervaagt tot een donkergrijze massa, die schijnt
samen te groeien met de nevelen van het land en met de zwarte
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schaduwen van den vulkaan. Dan dalen wij zwijgend langs de
eindelooze trappen en met nog iets meer dan bewondering in
het hart zoeken wij tijdelijk onze toevlucht in het prozaisch
hotel.
Als de maan aan den hemel is geklommen, naderen wij opnieuw het monument. Het silhouet van dit vierkante steenblok
staat tegen den zilveren hemel als het segment van een cirkel. . .
Nog eenmaal beklimmen wij de eindelooze trappenreeksen en
op het hoogste stoepa-terras waar de Boeddha's in hun klokvormige cellen waken, zijn wij in een lichtende grauwsteenen
wereld vol geheimen gekomen. Boven ons is de oneindigheid
van den zilveren hemel en het is alsof wij losser van de aarde
zijn geraakt en dichter bij then hemel zijn gekomen. Hierboven
is geen uur meer, geen tijd, geen naam, geen land, alleen de
zilveren oneindigheid en rondom de zwijgende Boeddha's, die
slapen in hun mysterieuze cellen.
Door Midden- Java's slapende vlakten, overgoten met maanlicht, brengt de auto ons laat in den nacht terug naar de oude
sultans-stad.
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HOOFDSTUK XXVII
Naar den Oosthoek. - Soerabaja...

OERABAJA. Het Indische Shanghai, het Indische Rotterdam, zooals Batavia met Amsterdam en Bandoeng met den.
Haag zou zijn te vergelijken. Soerabaja zal ik niet beschrijyen met cijfers en gegevens, die zijn belangrijkheid als handelsstad uitwijzen. Men kan dat elders opgeteekend vinden. Soerabaja zal ik trachten te teekenen, zooals ik het gezien heb als
j ournalist.
Van de bovenstad naar de benedenstad, de Chineesche en de
handelswijken, een lange bijna rechte straat, nauwe slagader
voor het daverend, slechts zelden luwend verkeer. Door dezen

S

nauwen trechter, die naarmate hij de benedenstad nadert, nauwer, viezer en voller words, raast op de spits-uren een onaf-

gebroken stroom van auto's naar beneden en naar boven. Onder
helsch getoeter flitsen de wagens elkander voorbij, rakelings
langs elkanders assen, terwijl op de berustende gelaten der bleeke
passagiers niet eens emotie te lezen valt over het gevaar, dat zij
tienmaal per minuut ontgaan. Tusschen de auto's als betooverd
laveerend inlandsche voertuigen en ossekarren, nimmer acht
gevend op signalen, immer uitwijkend naar den verkeerden kant
of ook wel plotseling stil ,,taand zooals het paard of os belieft.
Voetgangers bewegen zich in dezen chaos slechts met bijzondere
hulp hunner respectievelijke goden, want stoepen zijn er niet
of slechts verraderlijke, onderbroken door een trapje, een kuil
of een gapend riool. Electrische trams gieren voorbij in voile
vaart. Aan de halteplaatsen springen de passagiers er uit, op
hoop van zegen, in het stille vertrouwen, dat hun dag nog
niet gekomen is. Hoeveel stoplijnen, lichtseinen, vluchtheuvels
en verkeerspolitie zouuen in Europa wel noodig zijn in
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zulk een straat? In deze stad doet men het met een enkelen
inlandschen verkeersagent, die onopgemerkt staat te droomen
op een veilige plek, en met het natuurlijk instinct tot zelfbehoud,
dat in elk menschelijk schepsel huist. En van ongelukken hoort
men niet of bijna niet. Dat is Soerabaja . . .
Het hart van de handelswijk, de Roode Brug. Zij is niet,
rood, maar grijs, vies en smal. Waaraan dankt zij haar naam?
Niemand vraagt er naar, niemand heeft er ooit over gedacht.
Waartoe ook? Er is immers niemand, die geld geeft voor die
wetenschap, niemand die tijd heeft om er zich in te verdiepen.
Want het verkeer dondert voorbij en de minuten zijn kostbaar,
de stroom sleept ons mee. Een Europeaan, een makelaar, is onze
gangmaker. Als een scheermes snijdt hij door de menschenkluwens, kruipt tusschen de pooten van karbouwen, klemt zich
vast aan ossekarren, springt tusschen twee auto's door en over
een gapend riool en verdwijnt met de tong uit den mond in het
donkere gat van een deur. Daar bruit hij in een stoffig, halfdonker, snikheet vertrek een paar cijfers tegen een individu in
hemdsmouwen, dat niet eens opkijkt bij zijn komst, krabbelt
lets in een notitieboek en vervolgt zijn doodenren naar een
ander kantoor. Soms moet hij een nauwe vermolmde trap op
naar boven om zijn cijfers kwijt te raken en om tijd te winnen
struikelt hij vier treden tegelijk weer naar beneden. Dit is een
wisselmakelaar of een productenmakelaar. Na tien jaar is hij
zenuwziek, vermorzeld, rijk of failliet.
Verbijsterd schuifelen we voort in een warner van stegen en
sloppen met hier en daar een breedere geul, een straat. Elke
straat, elk slob is vol, gevuld met een oogenschijnlijk onuitwarbaar kluwen van voertuigen en menschen, blanken, Chineezen, Japanners en Arabieren. Alles gaat hier met schokken vooruit, staat stil, toetert, tiert en raast, zweet en stinkt en heeft
een rekensom in het hoofd. Tegen de geblakerde muren van
krotachtige huizen hangen schilden met de namen van wereldfirma's. In stinkende, vuile toko's, waar in het halfdonker gele
gezichten grijnzen, klikken de telramen der Chineezen en wordt
gehandeld en geschacherd in alles, wat handelswaarde heeft op
deze wereld. Opeens staat daar tusschen twee erbarmelijke krotten een gebouw van modern maaksel, een kolos met granieten
zuilen en marmeren trappen en vergulde letters. Maar het geld
voor dit bouwsel is verdiend in lange, lange jaren in een stoffig
morsig en bouwvallig krot, waar tusschen wankele muren en
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vermolmde planken menschengeslachten hebben gezweet en
geteld en kapitalen hebben gewonnen. Maar in andere vieze,
morsige hokken wordt geen ons goud voor overtollige weelde
en behuizing terzijde gelegd. Daar blijft ook het tegenwoordige
geslacht zweeten en tellen en kapitalen verdienen, terwijl boven
zijn lessenaars zwaluwen nestelen op balken, die geen kleur meer
hebben onder het nimmer geveegde stof van honderd jaar. Dat
is Soerabaja .. .
Daar waar die nauwe verkeersader in de bovenstad uitmondt
in twee boulevards, waarlangs de auto's glijden naar de villawijken, Toendjoengan, de groote winkels. Een warenhuis met
liften en Engelsche winkelbedienden, een Italiaansch ijspaleis
pal daarnaast, een autozaak met glimmende luxe-wagens achter
groote spiegelruiten, een Bombay-toko met snuisterijen, een
reusachtige moderne boekhandel, aan den overkant een krot,
waar Chineezen krioelen, een fotopaleis, een kappers-salon van
Brie bij vier meter, de vitrines met juweelen van een groot
j uwelier, een apotheek, een Chineesche tandarts, een geweldig
hotel, hier en daar een krot, een filiaal van een Parijsch modehuis,
waar jurken geetaleerd zijn van een paar honderd pop, een
Chineesche kruidenier, die tegelijk benzine levert aan een pomp,
een kleermaker, een bank, een warong, een kunsthandel!
Vijf uur in den middag. Een eindelooze stroom van auto's
schiet uit den nauwen trechter, die de slokdarm is van de
benedenstad, met veel meer dan maximum-snelheid naar boven
over het weeke asfalt. Daaronder zijn luxe-wagens, prachtstukken van Europeesche fabrieken, maar ook rammelende Amerikanen en met ijzerdraad bijeengehouden taxi's. Maar in elk dier
voortijlende voertuigen ligt of hangen een of meer bleeke en
amechtige wezens, moe, bezweet, suf, groezelig, met doffe hersens, klam, kapot. . . De handel gaat naar huis !
En al die bleeke verfomfaaide wezens koesteren onder het
voortjachten in hun moede hersens naast het tot obsessie geworden gepieker over suiker, koffie, tabak en wisselkoersen een
bot en instinctmatig verlangen naar een kop thee, een pyjama,
een bad en ook naar slaap. Niet slechts de visch wordt duur
betaald ! En in duizend huizen speelt zich dan over een pool
hetzelfde tooneel af: de huisheer in pyjama loopt voorzichtig
op zijn sloffen over het grind en vlijt zich in een langen stoel
bij de theetafel in zijn turn. Daar wacht hem zijn familie. Alras
bengelt nu een pantoffel aan een blooten teen en gaan twee
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moede oogen dicht. Ook de beste echtgenoot, de braafste vader
praat nu niet met vrouw en kinderen. Een poos is hij lamgeslagen, de krant ontglipt zijn slappe hand, zijn thee blijft
onaangeroerd. Eerst als de schemering komt en de eerste muskieten beginners te steken herleeft in hem genoeg energie voor
een slag naar den kwelgeest en voor een leelijk woord. Dat is
Soerabaja. . .
Ver van de nauwe en benauwde binnenstad liggen de buitenwijken. Eindelooze boulevards, waarlangs de electrische trams
gieren, brengen u naar alle windstreken in niet vermoede villawij ken, waar de blanke villa's met hun roode daken, groote en
kleine, ieder op haar eigen erf, bijeenliggen als bouwsels uit
een speelgoeddoos. De Europeesche trant, het glas in lood, de
keurige gordijnen voor de riante vensters doen voor een oogenblik vergeten hoeveel koeler het moet zijn in de beproefde
ouderwetsche huizen naar Indischen stijl.
Soerabaja, stad van 'even en van licht. Niet als Batavia, dat
in zijn ontzaglijke uitgestrektheid en met zijn bevolking van
een half millioen om acht uur 's avonds reeds uitgestorven in
Indische donkerte neerligt om te rusten van den langen, warmen
dag. In Soerabaja weet men nog van geen ophouden. Hier
vlammen nu overal de lichtreclames en knipperen met hun
vurige oogen, hier stralen nu de winkelkasten ook na sluitingstijd nog in een zee van licht. Hier is het ook 's avonds nog
volle, volle dag. En nu is er ook pantoffelparade in de auto's,
langs de van licht stralende Simpang-club, waar het Europeesche
avondleven tiert, den langen, langen weg naar de benedenstad,
waar bij het begin van de Chineesche stad het keerpunt is.
Nu glijden de luxe wagens en de taxi's van daarstraks zachtjes
voort en in de kussens leunen weer de bleeke wezens met hun
vrouwen, maar nu zijn ze gewasschen en verkwikt en door
hun haren laten ze de avondkoelte strijken om voor een poos
te doen verwaaien gedachten aan suiker, koffie en tabak. In de
buitenwijken boven de stille boulevards en de groote wegen
hangen als eindelooze snoeren de booglampen den ganschen
nacht te branden als een feestilluminatie. Dat is Soerabaja.. .
Maar er is ook een ander Soerabaja. Buiten de boulevards
en de groote wegen.. Dat begint te leven als de duisternis valt.
Dat is de Kali Mas, de breede rivier, die stroomt dwars door
de stad, tusschen haar oevers van waterplanten en wuivend riet,
waarin de krekels zingen en de kikkers kwaken, de rivier,
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die aan de ver-Europeeschte stad haar Oostersche ziel weer
teruggeeft, over wier donker oppervlak het lichtje van een
sampan glijdt. Dat is de benedenstad met haar kronkelstraten
en haar sloppen, waar duizend luchtjes hangen en waar de
flakkerende gaspitten in de Chineesche toko's en de krotten
negotie en ongerechtigheid in wisselende schaduwen verhullen.
Dat zijn de kossongs, wrakke en afzichtelijke voertuigen, de
autolettes en de gammele taxi's, die uit de duisternissen van
sloppen en stegen te voorschijn komen, zich in het licht wagen
met hun inhoud van dubieuze jongelingen van wie weet wat
voor bloed, van lichtekooien en van strootjes rookende, afschuwelijke Chineezen, die glimlachen tegen mannen en vrouwen, om telkens weer in het beschermend duister te verdwijnen.
Dat is de atmosfeer van zwoel bederf, die met de nachtschaduwen scheen aan te kruipen, die in sloppen en gangen hangt,
opstijgt uit de kali en uit de aarde, zich mengt met den bedwelmenden geur van bloemen, welke alleen geuren in den nacht,
die, wat niet Oostersch is, benauwt en neertrekt en zich belichaamt in de kerels en de vrouwen, die lonkend en heupwiegend langs de wegen slenteren. Dat is Soerabaja . . .
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HOOFDSTUK XXVIII
Door de Molukken. - De Koninklijke Paketvaart. - Een overweldigend begin. - Het schoone
Bali.

I

N vorige hoofdstukken wees ik er reeds op, dat het ondoen-

lijk is om alles te beschrijven, wat een toerist, die geld en
tied genoeg heeft, op een reis door Java, het Wonderland,
aan schoons en belangwekkends kan aanschouwen. Wie een
dergelijken reisgids zoekt, zal bedrogen uitkomen. Want er
bestaat geen werk, dat op de wijze.der onvolprezen handboeken
van Baedeker een volledig beeld geeft van de toeristische
mogelijkheden, bezienswaardigheden, reizen, trips en pleisterplaatsen in onzen archipel, hoewel het „Handbook" van S. A.
Reitsma voor vele toeristen een goede wegwijzer was; dit boek
behoeft echter herziening en aanvulling. Ook wat Baedeker
over ons Indic geeft, is zeer onvolledig. Wie Indic als toerist
wil bereizen, is grootendeels aangewezen op de overigens voortreffelijke boekjes der Indische Hotelvereeniging, wier inhoud
zich echter bepaalt tot de beschrijving Bier plaatsen en hun
omgeving, waar hotels der vereeniging worden geexploiteerd
en op de uitgaven van het Java Tourist Bureau en van eenige
particuliere maatschappijen, zooals de Koninklijke Paketvaart,
welke geschriften echter eveneens verre van volledig zijn. Hij
die derhalve een algemeen en voortdurend bijgehouden en bij
te houden reisboek voor Java, Sumatra en het overige deel
van den archipel zou willen en kunnen samenstellen, zal voor
de bevordering van het toerisme in Indic voortreffelijk werk
hebben verricht. Het spreekt vanzelf, maar ik wil het toch nog
eens herhalen, dat het verhaal van een kruistocht door den
archipel in dit en volgende hoofdstukken alleen bedoelt te geven
171

een reeks van vluchtige beelden van de contrijen, waar zoovelen
onzer landgenooten een deel van hun leven slijten, en van dat
leven zelf, zooals het op de zoogenaamde buitenposten wordt
geleefd.
En daarbij moet ik ook nog het volgende aanteekenen. Sinds
den eersten druk van dit boek is er in Indie heel wat veranderd
en gemoderniseerd. En dit geldt ongetwijfeld ook ten aanzien
van het toerisme, waarbij een maatschappij als de Koninklijke
Paketvaart aan het hoofd gaat. De uitmuntende lijnen van en
naar Australia, Nieuw Zeeland, The Far East en vooral ook
in de laatste jaren naar Zuid Afrika hebben vooral voor de
buitenlandsche toeristen een bezoek aan onzen Archipel aantrekkelijk gemaakt, terwijl de K.P.M. (naar ik meen in samenwerking met het Java Tourist Bureau) ook voor de overlandreizen in Indie een uitstekende service geeft. Maar desondanks
zal men er m.i. in Indie toe moeten komen, dat de regeering
lijn en leiding geeft aan het toeristenverkeer, wil men werkelijk
in dit opzicht bereiken wat stellig in landen als Java en Sumatra
te bereiken is.
En nu nog lets. Java, en gedeeltelijk ook Sumatra, hebben
zich in de laatste vijftien jaren in een ongedacht en ongekend
snel tempo ontwikkeld. Die ontwikkeling heeft zich natuurlijk
ook naar verschillende deelen der buitengewesten gericht. Maar
daar is de gang van de nieuwe en nieuwere taken veel geleidelijker gebleven, hoofdzakelijk tengevolge van de groote afstanden, de geringe bevolkingsdichtheid en de minder snelle en
ook minder talrijke verkeersmogelijkheden. Toch leven ook de
buitengewesten tharts sneller, en minder in tempo doeloe dan
ten tijde van den eersten druk van dit boek. Vooral het vliegtuig : naar Sumatra (Medan en Holland), naar Makassar, Balikpapan en Tarakan, naar Bali en Timor (en verder naar
Australia) heeft veel en snel ontploten. Daarnaast hielp de radiogemeenschap om het isolement te verminderen, terwijl de betere
verkeerswegen in verscheidene buitengewesten het gebruik van
auto's bevorderden, en op meerdere plaatsen ook het electrisch
licht zijn intree deed. Dit alles dateert echter uit de latere en
laatste jaren. En daarom is m.i. de hier volgende reisbeschrijving
naar enkele deelen dier buitengewesten, ook al zal inmiddels
hier en daar een kleine en moderne „retouche" wellicht noodig
zijn, nog geenszins uit den tijd - z(56 en niet anders is het nog
altoos in vele buitengewesten, waar de tijd langzamer moet
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gaan en waar het oude nog wortelvast ligt. En dat geldt zeker
voor de Molukken, hoewel ook daar en door het vliegtuig en
door een meerdere belangstelling voor N.Guinea het tempo
sneller en het isolement minder sterk is geworden.
Derhalve nemen wij nu afscheid van het schoone eiland Java,
dat pronkjuweel in den gordel van smaragd, want ook de andere
schakels in deze kostbare keten wachten ons tot avontuur.
Alvorens echter voor een poos het geciviliseerde Java den
rug toe te keeren, moet ik eenige woorden wijden aan haar,
die ons daartoe in staat zal stellen: de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij, door heel het Verre Oosten bekend en beroemd
en bemind als de K.P.M. Wanneer men den ontwikkelingsgang
van deze maatschappij zou willen schilderen, dan zou dat eigenlijk ook zoo'n beetje worden de geschiedenis van ons India
in de laatste vijftig Saar. Want met den groei van handel en
industrie, met het openleggen der buitengewesten heeft de
bedrijvigheid en de positie der K.P.M. gelijken tred gehouden.
Zij heeft het vervoersmonopolie in den geheelen Oost-Indischen
archipel en hare verhouding tot het gouvernement als monopoliehoudende vracht- en personenvervoerster is door contracten van langen duur geregeld. Behalve de verbindingen te water
in den archipel onderhoudt zij, zooals ik reeds zeide, nog sneldiensten naar en van Australia, het Verre Oosten en Z.-Afrika.
Men mag zeggen, dat, dank zij haar en natuurlijk ook dank
zij de K.N.I.L.M., eigenlijk geen punt, geen uithoek van onzen
archipel op den dag van vandaag nog onbereikbaar is voor het
geregelde verkeer, al beteekent dit voor sommige dier streken
uit den aard der zaak toch niet zelden nog een isolement van
eenige maanden. Sneldiensten onderhoudt de maatschappij eveneens van en naar Singapore en tusschen Batavia en Soerabaja.
Tot de vloot der maatschappij behooren een groot aantal schepen, zoowel vrachtvaardels met passagiersaccomodatie als ook
volslagen mailbooten. De diensten op de buitenbezittingen worden door de kleinere vrachtvaarders onderhouden, die door
hun geringen diepgang in staat zijn om in natuurlijke havens
het anker te laten vallen, waar voor grootere schepen daartoe
geen mogelijkheid bestaat.
Op deze kleinere stoomers maar ook op de groote luxebooten is het alleraangenaamst reizen, al bieden deze laatsten
uiteraard ook oneindig veel meer comfort. Maar zoowel op de
kleine als op de groote beijvert men zich van hoog tot laag
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om het den reiziger zoo prettig mogelijk te maken. Men vindt
er de netheid en de uitstekende tafel terug der Nederlandsche
mailbooten en wie op zulk een klein Paketbootje weken en
soms maanden door den archipel heeft gezwalkt, die vond zeker
in den kapitein, den dokter en den eersten stuurman vele lange
dagen en avonden op verlaten zeeen een reisgezelschap, waaraan hij later met het grootste genoegen terugdacht. Wat de
komst van de Paketboot beteekent voor ontelbare posten op de
buitenbezittingen, zal wellicht uit het vervolg den lezer duidelijk
worden.
Maar nu hebben wij dus Soerabaja verlaten en de Paketvaarder
heeft ons gebracht naar Boeleleng, het havenplaatsje op het
eiland Bali. Terwijl ik dit neerschrijf, besef ik de banaliteit
deter eenvoudige woorden, die den lezer de eerste kennismaking
met de Balische wereld moeten weergeven. En tegelijk voel ik
de moeilijkheid om die andere woorden te vinden, die straks
bij benadering den lezer een beeld zullen hebben moeten geven
van deze wondere wereld. Bali is een dier plekken op den aardbol, die eigenlijk niet beschreven kunnen worden, omdat het
zichtbare zoo innig verbonden is met het onzichtbare, waaraan
het zijn karakter ontleent, en een beschrijving van het zichtbare
derhalve slechts zeer gebrekkig kan weergeven, wat de reiziger
aan indrukken en aandoeningen ondervindt. Want om deze
laatsten te beseffen, moet men juist dat onzichtbare ter plaatse
hebben ondergaan, de sfeer van Bali hebben gevoeld op dat
kleine eiland, over welks heele lengte en breedte de Oceaanwind
strijkt, den niet door woorden weer te geven indruk hebben
ondergaan van de machtige natuur, van het nog vrijwel ongerepte yolk, dat in deze Mohammedaansche wereld zijn Hindoegodsdienst en zijn godenvereering ongeschonden wist te bewaren, van de door dien godsdienst beheerschte kunstuitingen,
die tot op den huidigen dag, in tegenstelling met overal elders
in den archipel, door deze primitieve lieden niet in automatisch
nabootsen worden gerepeteerd, doch door telkens nieuwe en
frissche inspiratie worden geschapen en die in het dagelijksch
leven van dit yolk zulk een rol spelen, dat niet alleen de ontelbare godentempels op dit eiland even zoovele schoonheidsuitingen zijn, waarvoor men in bewondering verzonken blijft,
doch men zelfs deze sculpturale uitingen van ongemeene schoonheid kan bewonderen op de muren, die de erven omringen en
aan de rijk gebeeldhouwde poorten, die toegang geven tot de
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leemen hutten, waarin de Baliers wonen. Een tocht dwars door
dit eiland is een sprookje, dat men beleeft en waaraan men, welke
andere beelden ook in den geest mochten vervagen, een heel
menschenleven de herinnering houdt.
Helaas heeft in de latere jaren zelfs dit „eiland der Goden"
in zekere mate de kwade gevolgen van het internationale toerisme, het sight-seeing ondergaan. Zooals het er eertijd was, zoo
is het er niet meer geheel en al; de stroomen van allerhande
toeristen hebben hun sporen op land en bevolking achtergelaten. Maar dat neemt niet weg dat, althans voorloopig, Bali
nog altijd een wonder van schoonheid blijft.
Op Bali wordt men door drieerlei getroffen, door de natuur,
door het levende van den godsdienst, die de kunstzinnigheid
van het yolk in allerlei vormen, gebruiken en scheppingen tot
uiting brengt en door het yolk zelf. Ik vermeld hier in de
eerste plaats, wat op mij den grootsten indruk heeft gemaakt:
de natuur, ofschoon, zooals ik reeds opmerkte, natuur, yolk
en kunstzinnige religie hier te zamen de sfeer scheppen, die
niet beschreven maar beleefd moet worden.
Wanneer men de Preangerbergen nog in het geheugen heeft,
wanneer ge nog zoo pas Java's groene vlakten hebt dooLkruist,
dan is Bali een vreemd land, niet lieflijk noch vroolijk, maar
grootsch, somber en of en toe beklemmend. Reeds spoedig na
aankomst aan de vlakke kust heeft de auto den reiziger gebracht
tot de bergen, die ditmaal niet oprijzen uit oneindige vlakten
zooals op Java en daarom dus op dit kleine eiland ontzaglijk
hoog lijken. Langs een breede heirbaan snellen wij omhoog
door het Balische land. Aan weerszijden van deze heirbaan ligt
de zeer hooge berm en boven op die bermen hier en daar de
ommuurde behuizingen, dorpen, kampongs der Baliers. Deze
ommuurde behuizingen maken den indruk van vestingen, waaruit men met succes een guerilla-oorlog zou kunnen voeren.
Inderdaad was het oorspronkelijk doel deter muren dan ook
verdediging en afweer. Aan het landschap en aan den weg,
waarlangs de auto ons naar het hooggebergte brengt, geeft dit
echter een toets van ongenaakbaarheid en onherbergzaamheid.
Hij, die van Bali's schoonheden wil genieten, zal voor dit
eiland eenige dagen van rustige beschouwing moeten uittrekken.
Inderdaad zijn hier alleen reeds op het gebied van tempelbouw
en van poeri-architectuur zooveel schoone voorbeelden te aanschouwen, dat daaraan ettelijke weken waren te besteden. Wij,
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die door toeristen-haast worden gedreven, moeten ons met het
bezoeken van eenige der markantste bouwwerken tevreden stellen en wij leeren daaruit onder meer, dat deze tempels niet zijn
gebouwen in den eigenlijken zin des woords, doch veeleer ommuurde ruimten, waarin offerhuisjes zijn gebouwd, rijk met
beeldhouwwerk versierd. Tot deze ruimten geven toegang
smalle hooge poorten, eveneens rijk gebeeldhouwd. De tempelruimten worden bewaakt door aristocraten, die blijkbaar ten
teeken hunner waardigheid, die hun elken handenarbeid verbiedt, aan hun vingers nagels dragen ter lengte van wel Lien
centimeters.
Naarmate de auto ons hooger brengt, wordt het landschap
grootscher, de bodem rotsachtiger en kaler, in sommige streken
zelfs volkomen van water verstoken. Na eenige uren rijden
komt echter als hoogtepunt van onzen tocht de rit ter hoogte
van bijna 1700 m. boven den zeespiegel naar en voorbij de passanggrahan (gouvernementshotel) Kintamani. VOcir ons strekt
zich een grandioos panorama uit: aan de voeten van den reiziger,
misschien duizend, misschien twaalfhonderd meter diep, ligt als
een zandzee een troostelooze vlakte, omringd door hooge bergen, en temidden dezer vlakte als een kegel oprijzend de Goenoeng Batoer, de geweldige dreigende vulkaan met zijn lavazwarte hellingen. Maar aan den voet van den vulkaan als een
kleurige plek in de grauwe vlakte ligt een blauw bergmeer te
droomen in de ochtendnevelen. Dit is een sprookje, een wonderlijk maar ook vervaarlijk sprookje, een landschap uit de verbeelding van Poe als tooneel voor een zijner verdichtsels van
verschrikking en verbeelding, een fantasie van Dulac, een decor,
waarin straks een Wagner-held zal oprijzen om te vechten tegen
berggeesten of tegen den demon uit den krater. Het is niet
alleen door den kouden bergwind, dat de reiziger huivert bij
het aanschouwen van dit machtige.
De geweldige Batoer-vulkaan houdt onzen blik vast en dan
eerst na een pons realiseeren wij het ontzaglijke panorama, dat
wij op deze hoogte kunnen omvamen en dat rondom in de
wijde van licht doorklaterde ruimte naar verre horizonten vernevelt: het heele wondere eiland met zijn wouden en zijn rijstvelden, zijn tempels en zijn vorstenpaleizen, zijn bergen en zijn
pieken, die als reuzen oprijzen in het gouddoortrilde azuur, dat
heele wondere eiland, dat ligt te droomen in een zee van paarlmoer.
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Als wij te Boeleleng weer aan boord gaan van ons kleine
vaartuig, is een laatste visie van schoonheid ons deel. Koopvrouwen hebben op het achterdek de weefsels van het eiland
uitgespreid en de voortbrengselen der goud- en zilversmeden.
In klaterende pracht laten zij voor onze oogen door hun rappe
vingers glijden de doeken, die stijf staan van het zilver en van
het goud, toonen zij de gouden armbanden en ringen, bezaaid
met violette amethisten en vlammende agaten en de schildpadden sieraden belegd met bladgoud, ragfijn bewerkt.
Het schip vaart. Onze reis door de Molukken is nu begonnen.
Het eiland Bali vervaagt daarginds in de avondschemering en
met weemoed staren wij naar de schaduwen wijkende omtrekken
van zijn palmbegroeide kust. Maar geen daadwerkelijke afstand
zal nog ooit bij machte zijn om de schoone herinneringen te
doen vergeten.
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HOOFDSTUK XXIX
Via Macassar naar de oliestad Balik-Papan. –
Aan het oerwoud ontwoekerd.

NZE Paketboot klieft ongeveer een dag de kalme wateren der Java-zee en als wij den anderen ochtend uit onze
patrijspoort de situatie opnemen, ontwaren wij op het
watervlak rondom ons schip een ongewone bedrijvigheid van
prauwen: wij zijn op de reede van Macassar. Met de algeheele
minachting voor conventie en de instinctmatige behoefte om
het ons nu en voortaan zoo makkelijk mogelijk te maken, die
al spoedig den Indischen toerist, en zeer terecht, eigen wordt,
aarzelen wij Been oogenblik om na een vluchtig kammetje door
onzen haardos in pyjama het dek te betreden en over de
reeling leunend ons niets van het schouwspel bij het binnenvaren te laten ontgaan.
De haven van Macassar biedt een Europeeschen aanblik,
althans mist zij het karakteristieke Indische aspect, dat onze
verdere pleisterplaatsen bij de voortzetting der reis zullen toonen. Een moderne havenaanlegplaats met kademuren en steigers
doemt op uit de ochtendnevelen en terwijl ons schip allengs
nader glijdt, onderscheiden wij daarachter een aaneengesloten
rij Europeesche gebouwen, kantoren, pakhuizen, havenbureelen.
Inderdaad, Macassar de hoofdplaats van Zuid-Celebes, is in betrekkelijk korten tijd van een klein onbeteekenend havenplaatsje
geworden een belangrijke moderne haven, een knooppunt op
de groote handelswegen van Oost naar West, waar alle groote
reederijen, alle groote Indische handelshuizen en banken hun
filialen hebben gevestigd. Hier treft het den reiziger voor het
eerst uit eigen aanschouwing, welke enorme beteekenis de
zoogenaamde buitenbezittingen heden ten dage eigenlijk
hebben gekregen voor Indies en Nederland's groei en bloei,
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dank zij de vooruitziende blikken van mannen als van Heutsz
en zijn medewerkers. En er is alle reden om aan te nemen, dat
de ontluikende bloei dier buitengewesten en ook van Macassar
nog slechts het beginstadium is van een ontwikkeling, welke
die van Java naar de kroon zal steken en wellicht eens zal
overvleugelen.
De zon Brandt fel ondanks het vroege uur en na een nauwelijks verfrisschend ochtendbad en een haastig ontbijt gaan wij
van boord om met de stad Macassar nader kennis te maken.
Hier als overal elders de onvermijdelijke Chineesche „kamp",
de wijk waar de nijvere handeldrijvende Chineezen wonen.
Nauwe straten en stegen, krioelende menschen en kinderen,
drukbezochte pasars, duizend geurtjes, die alle dit gemeen hebben, dat zij Westersche reukorganen allesbehalve streelen, vervallen huizen en verweerde pakhuizen, wier oude Hollandsche
oorsprong en stijl men aan talrijke kenmerken herkent, al ware
het slechts aan de kleine ruitjes in de opschuiframen en aan
de deuren, die zoowaar in een onder- en een bovenstuk zijn
verdeeld.
Het Europeesche stadsdeel biedt aangenamer aanblik. Hier
alles ruim en groot, met die bewonderenswaardige Indische
royaliteit van ruimte-indeeling, die van elk niet al te modern
huis een koel paleisje in een klein plantsoentje maakte, al werd
ook bier in de latere jaren bij het duurder worden van den
grond helaas dit beginsel bij nieuwere behuizingen ook lang
niet altijd nog doorgevoerd. Het centrum van de stad is een
enorm plein, d.w.z. een Indisch plein, derhalve een uitgestrekte
grasvlakte, waaromheen aan drie zijden groote, meerendeels
officieele gebouwen liggen, zooals het gouvernementshuis, het
paleis van den gouverneur, maar ook een kerk en de societeit.
Aan de vierde zijde van het plein liggen de kazernes en het
kazerne-kerkje, omringd door de hooge steenen wallen van
een oud fort. Langs dit plein loopen schoone en breede schaduwrijke tamarinde-lanen, waar men de huizen der gezeten Europeanen vindt.
Ondanks zijn groeiende belangrijkheid als haven en handelscentrum heeft Macassar behalve in de handelswijk en aan
den havenkant weinig vertier. Wie er behalve de gebruikelijke
societeitsgeneugten en of en toe een militair concert of een voetbalwedstrijd, mondain vermaak of levendigheid zou zoeken,
komt bedrogen uit. Als op zoovele Indische plaatsen moet men
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de afwisseling des levens ook hier voornamelijk zoeken in den
onderlingen omgang. De omstreken bieden den inwoners weinig
attractie. Daar is de beroemde waterval van Maros, op 4o paal
afstand van de stad, dien natuurlijk elke toerist bezichtigt doch
lang niet elke Europeaan, die in Macassar woont. Van Maros
kan men de zoogenaamde piek van Maros, den Boeloe Seraoeng,
een berg van ongeveer vijftienhonderd meter hoogte, in de
verre verte aanschouwen.
In den middag keeren wij terug naar ons schip en het duurt
daarna niet lang of de trossen worden losgegooid en wij glijden
zachtjes weer de open ruimte tegemoet. Wanneer Macassar met
zijn huizen en kaden al reeds lang met de kustlijn is verdoezeld,
zijn het alleen nog Celebes' bergen met de ruim drieduizend
meter hooge piek van Bonthain, die nog langen tijd zichtbaar
blijven, totdat de vallende schemering alles omhult. Terwijl wij
aan het avondmaal versche krachten opdoen voor de komende
vermoeienissen, is het inmiddels geheel donker geworden en
koerst ons schip voile kracht naar het land der toekomst:
Borneo.
Op dit ontzaglijke eiland met zijn nog schier onbekende
binnenlanden zijn natuurlijk verbazende ontdekkingstochten
mogelijk, waarvan de wonderlijke relazen boekdeelen zouden
vullen, maar zulke avonturen zijn voor eenvoudige toeristen
zooals wij niet weggelegd en daarom moet de lezer van mij
dan ook geen sensationeele beschrijvingen verwachten van zulk
soort ondernemingen, doch zich tevreden stellen met alweer
een vluchtige impressie en dan nog niet eens van Borneo's oerwouden en wilde stammen, maar eenvoudig van wat binnen
het nu eenmaal vooropgestelde kader past, een indruk van een
der Europeesche nederzettingen en dan wel van de allerbelangrijkste, de oliestad Balik-Papan.
Ja, inderdaad een oliestad en dat wel een oliestad, ontwoekerd
aan het oerwoud ! Want Borneo's Oostkust, waarlangs wij sinds
uren varen, heeft ons totnogtoe niets anders geboden dan het
beeld van een bergachtige wildernis van ongelooflijke vegetatie.
Het oerwoud grenst hier over een lengte van honderden kilometers aan de zeestraat. Men ziet geen schijn of schaduw van
strand. De zee spoelt, zooals overal in dezen tropische archipel,
tegen den ondoordringbaren muur van eeuwig groen. Maar uit
de verte reeds ontwaren wij in deze groene wildernis een plek
als een open wonde in het bosch, een kleine lichte plek met
i8o

vreemde, ronde, witte vlekken. Deze plek is Balik-Papan en
de vreemde, ronde, witte vlekken zijn de olietanks.
De indruk van een leek na een bezoek aan dit koninkrijk
van de olie is samen te vatten in drie woorden: pijpleidingen,
tanks, machines. En wij zijn dan bovendien de verbijsterende
ervaring rijker dat op dit opengekapt stuk land aan alle zijden
omringd door ondoordringbaar bosch een groot bedrijf werd
aangetroffen, waarvan ook in Europa moeilijk de wederga zal
zijn te vinden.
Maar ons schip ligt aan de kade en wij haasten ons aan den
wal. De oliestad ligt voor ons, amphitheatersgewijs gebouwd
tegen de hooge heuvels. Ja, zoo weinig ruimte was hier, dat
de weg langs de zee moest worden uitgehouwen in den heuvel.
Ons eerste doel zijn de installaties van de Bataafsche PetroleumMaatschappij en nu beginnen wij onder deskundig geleide onzen
zwerftocht door het reusachtig complex van fabrieken, installaties en gebouwen van allerlei soort, waar de ruwe aardolie, die
van soms wel honderd en vijftig kilometer ver in het binnenland
door het bosch in pijpleidingen wordt aangevoerd, gezuiverd
wordt en bereid tot benzine, stook - olie en het halve of heele
dozijn andere producten, die de witte steenkool tot het meest
begeerde product in de wereld maken. Voor een deskundige,
een ingenieur, is het bier een terrein om van te watertanden,
een beeld uit een zeer stouten droom, voor een leek is deze
zwerftocht hoogst belangwekkend, maar dikwijls ook vol on.doorgrondelijke technische geheimen, en daarenboven buitengemeen vermoeiend. Men kan over deze terreinen, door deze
fabrieken en installaties, de eene al verbazingwekkender en
technisch volkomener dan de andere, uren dwalen, maar ook
een halven, maar ook een heelen dag.
Wat mijn eigen bezoek aan dit olie-centrum betreft, ik heb
het onder deskundig geleide vijf volle uren volgehouden. Nimmer in mijn leven heb ik over zooveel pijpen en buizen moeten
springen en nimmer heb ik deze voorwerpen in zooveel verschillende formaten en afmetingen gezien, nimmer tevoren had
ik zooveel machines, zooveel ovens, ketels en kranen aanschouwd, ik ben nimmer zooveel trapjes en trappers op en of
geklommen, nimmer ben ik zoo moe en dorstig geweest. Men
dient, alvorens mij van overdrijven te beschuldigen, te bedenken, dat de gloeiende tropenzon boven Balik-Papan brandt
zooals misschien nergens in dezen archipel en dat bovenstaande
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verrichtingen plaats hadden in een temperatuur van ver boven
de honderd graden, die hier en daar in een half dozijn ketelhuizen door de monsterachtige ovens nog wat werd aangedikt.
Na vijf voile uren waren mijn hersens dan ook als gesmolten
lood, het weinige denkvermogen, dat mij was overgebleven,
was gericht op een glaasje koud bier en toen wij op onzen
rondgang toevallig de societeit passeerden, was ik met geen
stok meer voorbij deze inrichting te krijgen, tot teleurstelling
van mijn begeleider, die nog een viertal fabrieken voor mij in
petto had. Dit bleken bovendien de gewichtigste van alle te zijn,
want men diende alvorens ze te kunnen betreden een schriftelijke belofte van geheimhouding of te leggen op straffe van
tienduizend gulden boete. Daar ik mij niet kapitaalkrachtig
genoeg gevoelde om eventueele loslippigheid te riskeeren, besloot ik ook met het oog op het bier in de societeit er die
rest aan te geven en nimmer heb ik zoo ontzaglijk heerlijk
gedronken.
Ik zal over de restauratie van mijn inwendigen mensch verder
niets mededeelen dan dat ze mij in staat stelde om eenige uren
later het niet technische deel van Balik-Papan te bezichtigen.
Tusschen de ontelbare olietanks, die overal als koepels van
pantserforten uit den grond rijzen, vonden wij onzen weg
naar de woonwijk der Europeanen, die in op palen gebouwde
huizen tegen de hellingen wonen in een agglomeratie, die men
een villapark zou kunnen noemen. Aan den anderen kant van
de stad waren de kampongs voor de inlandsche koelies. Maar
Europeaan of koelie, ze hadden alien dit gemeen, het waren
alien olie-menschen. Daar is op Balik-Papan niemand, behalve
een enkele bestuursambtenaar en de manschappen van het kleine
garnizoen, die niet behoort tot de Olie. Van hoog tot laag,
van den hoofd-administrateur, den ongekroonden koning van
Palik-Papan, tot den nederigsten koelie, staat iedereen in dienst
van het machtig wereldconcern, dat de Bataafsche heet, is ieders
denkvermogen en arbeidskracht van vroeg tot laat gericht op
het opvangen, verwerken, verschepen van wat de aarde in zulk
een overdaad uit haren schoot werpt. En ook weer ieder, van
hoog tot laag, is er door gemerkt, draagt olievlekken in zijn
kleeren, in het vuile jasje maar ook in het pas gesteven en
gestreken pak. Alles ademt olie, alles is besmet met olie, de
atmosfeer is bezwangerd met petroleumgeuren, die ons binnenvarende schip in de haven reeds tegemoet woeien.
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Een avondje op de societeit, een muziekclubje, een zwempartijtje, een spelletje tennis, daar moeten de blanke mannen
en vrouwen in Balik-Papan het in hoofdzaak van hebben en
dan verder alleen nog van het lied van den arbeid, waarin zij
hun stemmen paren. Want Balik-Papan, oliestad, koninkrijk
van de petroleum, is het eind van de wereld, een muizenval
met als eenigen uitweg de Oceaan. De blanke mannen en vrouwen, die daar 's avonds na gedanen arbeid hun avondwandeling
zouden willen uitstrekken een eindje buiten de stad, zij kunnen
niet verder, in welke richting zij het ook zouden beproeven.
Want niet op eenigen afstand, maar terstond daar waar de
emplacementen en de opengekapte terreinen voor de huizen
der menschen eindigen, is aan alle kanten het oerwoud als een
zwijgende, ondoordringbare groene muur. En achter Bien muur
ligt duizend kilometers diep de rimboe van Borneo.
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HOOFDSTUK XXX
De Minahassa van Menado. - Een schoon land,
een vriendelijk yolk. - Waartoe opgelapte admiraalsuniformen in Tondano nog dienen. - Gorontalo. Waar Pussyfoot zou wankelen.

I J zijn de straat van Macassar overgestoken en ons
schip vaart nu onder de Noord-Westkust van Celebes.
Het is alsof wij in de bioscoop zitten: als op een film
trekt het landschap voorbij, bergen en dalen, bedekt met de
ontzaglijke vegetatie der tropen, eeuwig groene wouden, verstard in het schroeiende vuur van de zon. Languit liggen de
passagiers in hun dekstoelen, de oogen geloken tegen het felle
Licht, of en toe tastend naar een kouden drank ergens onder
of naast hun stoel, een enkele maal indolent oprijzend en met
den kijker voor de oogen naar teekenen van menschelijk leven
in het voorbijglijdend landschap speurend. Zoo volgt ons schip
dezen dag en verder den ganschen nacht de kustlijn van Celebes
en den volgenden morgen bij zonsopgang aanschouwen we de
hooge bergen der Minahassa. Menado ligt voor ons.
De beste natuurbeschrijving wordt toch altijd door de werkelijkheid overtroffen. Dit geldt zeer zeker voor de Minahassa van
Menado. Ik zal dan ook geen poging doen tot wat slechts een
matige beschrijving zou worden en volstaan met to constateeren,
dat deze streek haar wijd en zijd verbreiden roep van lieflijkheid
en schoonheid ruimschoots verdient. Van dit landschap gaat
een bekoring uit, die de reiziger welhaast nergens elders in het
Oosten ondervindt. De bodem is bijzonder vruchtbaar, op de
hoogvlakten zijn rijst en mais, in de lager gelegen streken de
cocospalmen de hoofdproducten, het boomen- en plantenrijk
is van een overdadige weelde, naar het lijkt nog overdadiger
dan elders in dit van God gezegend eilandenrijk. Een tocht
van de zeekust naar het bergland langs den prachtigen weg
van Menado naar Tondano, het zevenhonderd meter hoog
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gelegen bergplaatsje, dat het centrum is van de Minahassa,
biedt de schoonste natuurtafereeien en tevens schitterende vergezichten op de baai en de omliggende bergen en vulkanen,
waarvan de ruim twee duizend meter hooge vulkaan Klabat
het landschap overheerscht. En tegelijk treft het den reiziger,
dat de bevoking en haar woonsteden in harmonie zijn met de
omgeving, zindelijk, vriendelijk en opgewekt. De Minahassa
immers is een der oudste gekerstende streken van onzen archipel
en wat meer is, zending en missie mogen met onverdeelden
trots wijken op de resultaten van hun werk: een welvarende,
vrome, beschaafde en loyale bevolking op de uiterste punt van
dit onmetelijk eiland, dat op zijn overige oppervlakte een nog
voor het allergrootste deel zeer primitieve bevolking, waaronder wilde Toradja's en hier en daar nog niet gansch en al
gecorrigeerde koppensnellers, woonplaats verleent.
Bij het aanbreken van den dag zijn wij aan land gegaan en
hebben wij het vriendelijke stadje Menado bezichtigd. De breede
lanen met de hooge schaduwrijke boomen, de landelijke woonhuizen der Europeanen geven den indruk van een welvarend
Hollandsch dorp en ook de wijken, waar de inheemsche bevolking en de vreemde Oosterlingen huizen, bieden een zindelijken
en vooral zeer levendigen aanblik. Op den pasar wemelt het
van aardige meisjes, maar dat kan ons niet weerhouden om
alvorens de zonnestralen al te krachtig zijn geworden in de auto
te stappen, die ons naar Tondano zal brengen. De atmosfeer
is op dit vroege uur nog heerlijk frisch, de dauwdruppels hangen
aan de struiken en onze weg voert tusschen klappertuinen even
keurig onderhouden als een Engelsch park. Ongewoon verschijnsel in dit land, de lieden langs den weg verzuimen nergens
om ons een vriendelijken morgengroet te brengen en even
ongewoon verschijnsel in het Oosten, onderweg aanschouwen
wij overal in het landschap verspreid vele Europeesche kerkjes.
Na een prachtigen tocht van anderhalf uur bereiken wij dan
eindelijk het bergplaatsje Tondano. Hier bewonderen wij den
zestig voet hoogen waterval der Tondano-rivier en een korte
rit Brent ons vervolgens aan de oevers van het meer van Tondano, een waterplas van zes en veertig vierkante kilometers,
omgeven door hooge blauwe bergen. Op het spiegelgladde
oppervlak varen kano's, die niet anders zijn dan uitgeholde
boomstammen, voor en achter dichtgestopt met klei!
Nu echter vraagt het plaatsje zelf weer onze aandacht, waar
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een feest is aangericht ter onzer eer. In een groote pendoppo
wordt een soort van fancy-fair gehouden, waar jeugdige inlandsche schoonen van Menado en Tondano als verkoopsters fungeeren. Zij hebben voor de gelegenheid Europeesche jurken
aangetrokken, die hun volstrekt niet kwaad staan, al kan men
zich voorstellen, dat sarong en kabaai hen nog bevalliger zouden
kleeden. Kleine meisjes en jongens dansen nationale dansen op
de muziek van een alleraardigst Menadoneesch fluitorchest van
heel jonge knapen in vuurroode blouses, waarachter men in
dit land geen politieke of andere tendenzen behoeft te zoeken.
Een ander nummer van het programma zijn de krijgsdansen van
volwassen mannen. Deze worden gedanst onder het uitstooten
van wilde kreten, de deelnemers zijn uitgedost in allerzotste
kleedij. Een draagt er een opgelapt admiraalspak, een ander
een oude schutterstuniek, een derde weer is geheel in boomschors gewikkeld. Maar allemaal hebben ze valsche baarden en
snorren. Als we van dit schouwspel hebben genoten, zet onder
de pendoppo een tot dusver verscholen gebleven Menadoneesche
jazzband een hot-swing of hoe dat heet in en dat is het sein
voor de Europeanen, van heinde en ver naar dit feestelijk centrum
samengekomen, om aan het dansen te slaan alsofer op dit tropisch
middaguur geen tropische zon aan den hemel stond. Waarlijk, de
energie van den Westerling blijkt onder den evenaar uit vele
dingen, maar zeker niet het minst uit zijn bij elke voorkomende
gelegenheid oplaaiende liefde voor Terpsichore.
Op den terugweg naar Menado genieten wij nog eens van
de vergezichten op het berglandschap en de baai, waarop ons
trouw schip maar een heel klein wit stipje is.
Laat in den middag licht onze boot het anker en een nacht
varen brengt ons den volgenden ochtend in de baai van Gorontalo aan de Zuid-Oostkust van de reusachtige landtong, die het
noordelijk deel van het groote eiland Celebes vormt. De lezer,
die uit de weinige regels, welke ik aan Gorontalo zal wij den, en
wellicht ook hierna uit de beschrijving van andere plaatsen zal
opmaken, dat onze reis ons ook wel eens naar minder belangwekkende en minder met natuurschoon bedeelde streken voert,
heeft volkomen gelijk. Hij gelieve echter te bedenken, dat ook
het bezoek aan minder schoone en minder belangrijke negorijen
van belang is om eenig denkbeeld te krijgen van zoogenaamde
buitenposten, waar kleine en zeer kleine groepen onzer landgenooten moeten leven en werken. De Indische medalje heeft
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ook een keerzijde en het ligt volstrekt niet in mijn bedoeling
om van het Indische leven in dit boek alleen maar den rozengeur en den maneschijn te vertellen. Eerlijke en goede propaganda voor de Oost is daar trouwens niet mee gebaat.
Het binnenvaren van de baai van Gorontalo en het ankeren
voor de delta der Gorontalo-rivier levert nog een schitterenden
aanblik, waarvan men in het koele ochtenduur op het dek kan
genieten, doch het bezoeken van de plaats zelf kan slechts
teleurstelling opleveren. Naar mijn smaak zou zij voor Indisch
gebruik met succes den naam onzer Mooker hei in een klassieken zegewensch kunnen vervangen. Het land levert weinig
op, voornamelijk slechts coprah, hetgeen ook niemand kan verbazen, die nader kennis maakt met de streek en met de bevolking. Men lijdt hier onder permanente overstroomingen en
de meeste huizen buiten wat wij zouden noemen de bebouwde
kom staan daarom meestal in het water. Op weg naar de eenige
bezienswaardigheid, het meer van Limboto, rijden wij over
een weg, waarover op talrijke plaatsen een kleine bandjir stroomt,
hetgeen een gewoon verschijnsel blijkt te zijn. Terzake kundige
Europeesche ingezetenen bevestigen onzen indruk, dat de bevolking niet lijdt aan overmatigen lust tot werken. Zij leeft
van de opbrengst van eenige klapperboomen op de erven en
verder van de hengelsport uit het raam der huiskamer bedreven.
Om het meer van Limboto te bereiken moeten wij ons eerst een
langdurige vaart getroosten door een kwalijk riekend moeras,
waarin onze roeiers met moeite den weg vinden. Ons vaartuig
bestaat uit twee samengebonden prauwen, waarop een soort
van zomerhuisje is gebouwd. Het eigenlijke meer levert behalve
een groote verscheidenheid van watervogels niets merkwaardigs
op, waarom wij dan ook na een korte poos van spelevaren
den terugtocht naar Gorontalo aanvaarden. Hier brengen wij
het gebruikelijke bezoek aan de plaatselijke societeit, waar wij
op het terras van lauw bier genieten, aangestaard door een
talrijke groep uit de inheemsche bevolking, die tegelijk een
staalkaart is van minder geslaagde tronies uit verschillende
rassen. In den namiddag verlaten wij deze troostelooze streek.
Vier Europeesche Gorontaloneezen, die aan de Bar van ons
schip te veel kouden alcohol hebben gebruikt, wuiven ons van
de kade een melancholiek dronkemans-vaarwel achterna. Geen
wonder, die stakkers. Ik geloof, dat in Gorontalo zelfs Pussyfoot
het of en toe in jenever zou zoeken.
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HOOFDSTUK XXXI
Ternate. – Een onrustige woonstee. – De koopzucht van archipel-reizigers. – Kakatoe-mania. –
Ambon. – Een soldaten-centrum. – Een feest bij
den resident. – Van manchetten, kleedjassen en
quadrille.
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ET eiland Ternate is eigenlijk niets anders dan een

geweldige bergpiek met haar uitloopers. Inderdaad, het
eiland met de ruim zeventien honderd meter hooge piek
van Ternate is niet meer dan een paar vierkante kilometers groot.
En deze reusachtige vulkaan heeft er in den loop der tijden wel
voor gezorgd, dat de vermetele menschen, die aan zijn voet
en om zijn flanken zich dorsten neer te zetten, niet in rustige
rust hun dagen konden slijten. In de laatste vierhonderd jaren
zijn er niet minder dan vijftig uitbarstingen geteld en werden
meermalen de door deze vermetele menschen gestichte dorpen,
plaatsjes en forten geheel vernietigd. Ofschoon sinds langeren
tijd de natuurkrachten tot rust schijnen gekomen, vertoont het
eiland nu nog allerwegen de duidelijke sporen der vroegere
verschrikking. Ternate heeft in de geschiedenis der OostIndische Compagnie, met name in de zeventiende en achttiende
eeuw een groote rol gespeeld en was herhaaldelijk het tooneel
van heftigen strijd. Van vroegere grootheid is eigenlijk niets
meer over, het eiland heeft alleen nog beteekenis als stapelplaats
der producten van omliggende eilanden. Het havenstadje Ternate, verscholen in de schaduw van hoog geboomte, herbergt
een klein aantal Europeanen en is voor ons reisverhaal eigenlijk
alleen van belang als een dier typeerende voorbeelden van het
ieven onzer landgenooten op de buitenposten.
De toerist, die dit plekje van den aardbol bezoekt, ontvangt
zijn schoonste indrukken alvorens aan land te gaan, namelijk
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bij het binnenvaren van de zeestraat tusschen Ternate en Tidore
in den vroegen ochtend. De kleurenpracht der wisselende tinten
van land en zee bij zonsopgang verrukt zooals telkens op deze
Molukkenvaart ook bier het oog. Eenmaal aan land zijn er voor
den toerist slechts drie dingen te doen. Hij kan de piek van
Ternate bestijgen en als belooning van den top genieten van
het onbeschrijflijke uitzicht doch die bestijging is niet slechts
zeer vermoeiend en tijdroovend doch daarenboven niet ongevaarlijk door de opstijgende zwaveldampen, die slechts onder
het geleide van geoefende gidsen te ontgaan zijn. Den Indischen
toerist, die het tot Ternate heeft gebracht, ontbreekt echter
meestal de benoodigde energie om terwille van het schoone
uitzicht al deze bezwaren niet te tellen. Het tweede programpunt is een bezoek aan het Museum, het vroegere sultanspaleis,
waar men een verzameling oude kleederdrachten van Ternataansche krijgsknechten kan aanschouwen benevens een verzameling geschenken door de Compagnie aan vroegere sultans
vereerd, waaronder zilveren serviezen een voorname rol spelen.
Ik zou niet durven beweren, dat deze merkwaardigheden achteraf voldoende reden blijken om den langen en bovenal buitengewoon warmen tocht naar het Museum te rechtvaardigen.
Daarom haast zich de gemiddelde toerist gemeenlijk tot het
derde en laatste programpunt, de plaatselijke societeit, welker
koude dranken hem onweerstaanbaar lokken, tenzij hij eerst
nog even voor de verleiding bezwijkt om in de plaatselijke
badgelegenheid aan de zeekust een half uurtje in het kristal-.
heldere water te gaan zwemmen.
Ik heb naar ik meen nog niet vermeld, dat toeristen ronddolend in den Indischen archipel schier zonder uitzondering
behept zijn met een soort van koopzucht, die zich uitstrekt
tot alles, wat behoort tot de min of meen artistieke dan wel
waardevolle voortbrengselen der streek en waarvan verondersteld kan worden, dat het ter plaatse zelf oneindig veel goedkooper is te krijgen dan elders. Inderdaad gaat deze veronderstelling in vele gevallen op doch in minstens evenveel gevallen
blij ken zoogenaamde koopjes achteraf allerbehalve koopjes te
zijn geweest en met name wie zich te buiten ging aan porselein,
halfedelgesteenten of paarlen boekt dikwijls hevige teleurstellingen. Op den terugweg van het Museum naar de societeit
komen wij langs ettelijke door Chineezen geexploiteerde pandhuizen. Geen rechtgeaard Indisch toerist, op koopjesjacht, loopt
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een pandhuis voorbij. Derhalve gaan we naar binnen en laten ons
paarlen toonen. Wij zijn hier namelijk in het gebied der paarlvisscherijen en, nietwaar, wat zou natuurlijker zijn dan dat men
hier de paarlen goedkooper kan bemachtigen dan bij Vos,
van Kempen en Begeer. Derhalve koopen mijn tochtgenooten
paarlen voor meer of minder groote bedragen. Waar noch zij
noch ik echter eenig verstand hebben van dit kostbare artikel
en de sluwe Chinees hoogstwaarschijnlijk we, onthoud ik mij
zorgvuldig van zulke transactie en ik heb daarvan later geen
spijt. Want die paarlen blijken later wel niet valsch maar toch
ook niet heelemaal echt en in alle geval veel en veel te duur
betaald. Nu ik toch schrijf over de koopzucht van archipelreizigers, moet ik daarvan een der meest typeerende voorbeelden
vermelden, namelijk de manie om papegaaien op te doen in
het groot. Er vaart geen Paketboot met passagiers aan boord
tusschen deze eilanden zonder het bijbehoorend beduidend aantal papegaaien. Die worden in de verschillende havenplaatsjes
door inlanders, die in prauwen langzij komen, aangeboden voor
prijzen varieerend tusschen een daalder en een rijksdaalder per
stuk. Vooral Boeton is een papegaaien-export-haven. De meeste
reizigers kunnen aan deze offertes geen weerstand bieden en
schijnen bij aankoop geheel het besef verloren, dat zij eenmaal
aan land met deze dieren ook nog verder moeten reizen in trein
of auto, hetgeen vele en eigenaardige moeilijkheden oplevert.
Toen ik eens met een nieuwe mailboot van de K.P.M. een
vacantiereis door de Molukken maakte (er waren een paar
honderd luxe-reizigers aan boord, die uit den aard der zaak
op dezen trip meer kochten dan passagiers in gewone omstandigheden), was het achterdek van het schip bevolkt met vele
honderden papegaaien in onbewaakte oogenblikken gekocht.
1k herinner mij, dat een dier reizigers op de reede van Boeton
blijkbaar in een vlaag van waanzin dertig witte kakatoe's kocht
en de verdere reis somber gestemd bleef onder dit overijld
verkregen bezit.
Ik ben intusschen afgedwaald van de Ternataansche soos,
waar wij van koud bier zouden gaan genieten. Dit zeer primitieve etablissement, waarvan een aftandsch biljart de voornaamste attractie vormt, is het centrum der Europeesch-Ternataansche gezelligheid, die ons niet overdreven voorkomt. Ook hier
evenals te Gorontalo groote belangstelling van de zijde eener
niet zoo bijster gunstig uitziende bevolking.
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Het afscheid van Ternate stemt melancholiek. De duisternis
is gevallen; de kade wordt nog slechts verlicht door de lichten
van ons schip. Een handjevol Hollanders staat op den wal en
roept ons het afscheid toe. Ons scheepsorchestje speelt het
volkslied, terwijl het schip heel langzaam van den wal drijft.
En naarmate de watergeul breeder wordt, die ons van onze
brave landgenooten scheidt, wordt het op de kade donkerder,
want wij nemen de verlichting mee!
Ambon. In het begin der zeventiende eeuw werd dit eiland,
nadat de Portugeezen door onzen vlootvoogd van der Hagen
tot den aftocht waren gedwongen, gebracht onder het gezag
der Oost-Indische Compagnie en het was weldra de hoofdzetel
van ons gezag in Oost-Indie. Ruim drie en een kwart eeuw
derhalve is het kleine Ambon met het wel en wee der Hollanders
verbonden geweest en nergens in den ganschen Archipel hebben
zij sterker hun stempel gedrukt op 's lands wijs en op de voor
het allergrootste deel uit Christenen bestaande bevolking dan
juist bier. Naar men weet is dit ook de plek, waar de Amboneesche soldaten vandaan komen, die van oudsher onder de
loyaalste, moedigste en bruikbaarste elementen in ons Indische
Leger behooren. Het Hollandsche en ook het militaire cachet
treft den reiziger reeds terstond, wanneer hij voet aan land zet.
De zindelijke straten met de aaneengebouwde steenen huizen
en huisjes maken een Hollandschen indruk. wanner men zich
onder de bevolking beweegt, wordt men verrassend dikwijls
in het Hollandsch te woord gestaan en dat men zich hier in
een kweekplaats van militairen bevindt, is den opmerker eveneens spoedig duidelijk. De bevolking heeft jets militairs over
zich, zelfs de kleine bruin kleuters langs de straten en pleinen
spelen blijkbaar bij voorkeur soldaatje, men ziet er ook vele
soldaten, officieren en een enkele maal een gouden kraag. Het
Amboneesche ras is althans naar onze opvattingen niet mooi,
vooral niet de vrouwen, maar het heeft jets flinks en zelfbewusts
over zich, dat aangenaam aandoet. De plaats is ruim en royaal
aangelegd en gebouwd en herbergt een talrijke Hollandsche
kolonie. Veel bezienswaardigs levert zij overigens niet op, het
belangwekkendst is, zooals ik reeds zei, de bevolking, en beter
dan door een wekenlang verblijf is de toerist in staat om die
bevolking te leeren kennen, wanneer hij door het gelukkig Coeval in staat wordt gesteld eens een echt Ambonsch feest bij te
woven.
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Stel de resident heeft ons uitgenoodigd op een avondfeest
te zijnen huize, waar hij zijn gasten een kijk op het Amboneesche volksleven wil geven en wij hebben die uitnoodiging
dankbaar aanvaard. Een resident is in Indie een zeer hoog en
zeer gewichtig bestuursambtenaar, wiens functie het best kan
vergeleken worden met die van commissaris der Koningin in
ons land. Behalve over andere aangename attributen zijner hooge
waardigheid beschikt hij bijna altijd over een paleisachtige behuizing, gelegen op een erf, dat naar onze opvattingen bijna
een park zou heeten. De resident van Ambon is in dit opzicht
ook volstrekt niet misdeeld en bij onze komst bewonderen wij
allereerst zijn groote en fraaie woning, gelegen in een prachtigen
tuin door stroomend water omgeven. De enorme voorgalerij is
reeds tot in de uiterste hoeken gevuld met een bonte menigte
gasten, waaronder Arabische en Chineesche notabelen en in.heemsche Amboneesche heeren in rok en met witte handschoenen niet ontbreken. En intusschen ontvangt de resident op de
trappen zijner voorgalerij nog steeds nieuwe gasten van allerlei
rang en stand en landaard, zoowel dames als heeren, want dit
wordt een heel groot feest, waarvan de Ambonsche chronique
nog een jaar lang zal gewagen.
Als ten slotte iedereen present is (er zijn wel zeshonderd
gasten) begint het schouwspel. Wij worden onthaald op de
beroemde Menari-dansen, gedanst door jonge Amboneesche
meisjes in zonderlinge costumes, waarbij onder andere losse
heerenmanchetten en handschoenen worden gedragen, en op
nog tal van andere dansen, waarvan vooral die van heel kleine
meisjes en jongetjes allergrappigst zijn. En dan wordt ons vertoond de natuurgetrouwe nabootsing van een burgerlijke trouwplechtigheid, zooals die onder Amboneesche christenen gebruikelijk is. Alle formaliteiten worden geheel overeenkomstig de
werkelijkheid vertoond. Wij aanschouwen het jonge bruidspaar,
den bruidegom in een veel te grooten rok en de bruid in
nationaal costuum. Zij verschijnen voor den ambtenaar van den
Burgerlijken Stand en beloven elkaar trouw. Vervolgens maken
de respectievelijke ouderparen, magen en vrienden hun opwachting om geluk te wenschen. Tot onze niet geringe verbazing
constateeren wij Welk een reusachtig aantal rokken, gekleede
j assen, jacquets en dergelijke in het bezit der Amboneesche
bevolking blijken te zijn en wij verwonderen ons over het
gemak, waarmede al deze acteurs, actrices en figuranten hun
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rollen spelen. Tot slot doen bruidspaar en bruiloftsgasten een
dansje, n.l.. . . een wals, en daarna een quadrille, alles op de
muziek van een inlandsch orchest, en het treft ons hoe groot
de overeenkomst is met een Hollandsche boerenbruiloft en
hoe diep onze zeden en gewoonten bij dit yolk hebben wortel
geschoten. Misschien komt nog wel eens de tijd, dat men uit
ons vaderland naar Ambon zal dienen te gaan om te zien hoe
het bij ons vroeger was.
Natuurlijk kan in een militair centrum als Ambon een aan
het leger gewijd nummer niet op het program ontbreken. Maar
de regisseur van het feest weet er ook het mooiste van te maken,
een dat zelfs de vroolijke en ginnegappende gasten een oogenblik zal ontroeren. Op de tonen van een Amboneeschen krijgsmarsch komen ze aangemarcheerd in rijen van vier, de Amboneesche oudgedienden, de Borst bezaaid met eereteekens, en
stram en stroef, het hoofd rechtop, defileeren ze voor den
resident, twee maal een cirkelgang. Onder de even tevoren nog
zoo rumoerige menigte is het stil geworden en dan gaat er
ineens spontaan een gejuich op en een daverend handgeklap
voor die braven, die zoo veel malen voor de vreemdelingen,
die vrienden werden, hun leven hebben gewaagd.
Het feest wordt natuurlijk besloten met een zeer geanimeerd
bal voor de Europeanen, waaraan vooral onze landgenooten,
die Ambon tot residentie hebben, deelnemen met zulk een vuur,
dat het niet moeilijk valt om te begrijpen, dat voor hen deze
avond een zeer buitengewone is onder de drie honderd vijf en
zestig van het Ambonsche jaar.
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HOOFDSTUK XXXII
Banda. - Een stukje Holland verloren in de
wereldzee. - Hollandsche namen, kerken, huizen en
graven. - Baidillah. - Een vrouw, die de broek
aan heeft. - Varsity in de Banda-baai. - Boeton. Bier en eenzaamheid.

B

ANDA is dan het verst verwijderde stukje Holland, dat

wij aandoen op onze reis. De naam van dit eiland roept
vizioenen op van Hollandschen ondernemingsgeest en
van het tijdperk der roemruchte perkeniers. Maar veel meer
heeft die naam helaas niet meer te zeggen aan de meeste Nederlanders, die nauwelijks weten waar Banda ligt. Ons zal bij het
bezoeken van dit verloren plekje grooter emotie beroeren. Bij
het krieken van den dag aan dek zien wij de zuiver kegelvormige piek van den Goenoeng Api (lett. Vuurberg) uit de
ochtendnevelen opdoemen en weldra aanschouwen wij het op
deze reis reeds gewoon geworden schouwspel van een grillig
gevormd bergachtig eiland, bedekt met de overdadige weelde
der tropische vegetatie. Alleen de alles domineerende Goenoeng
Api maakt hierop ditmaal een uitzondering. Op zijn met asch
en sintels bedekte flanken wil zelfs geen Indische boom groeien.
Bij het naderen van het eiland verandert echter spoedig de
aanblik. Een nauwe doorvaart wordt zichtbaar, waarin het schip
zich waagt. wij varen tusschen twee groene muren, zoo nabij,
dat het is, alsof wij of en toe de overhangende takken der
boomen kunnen grijpen. Maar voor ondiepten behoeft onze
kapitein toch niet te vreezen, want de zee is tusschen en om
deze beboschte koraaleilanden duizenden meters diep. Slechts
de zwakheid van het menschelijk oog belet deze bodemlooze
diepten te peilen, want het water is hier overal van een wonderlijke helderheid, die ons later in staat zal stellen om de beroemde
onderzeesche koraaltuinen te bewonderen. Het einde van de
doorvaart door dit nauwe kanaal brengt ons de verrassing van
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een wondermooie baai, als een meer omsloten door hooge
bergen. Aan stuurboord rijst voor onze verbaasde oogen de
ontzaglijke kegel van den Goenoeng Api zonder noemenswaardigen overgang zoo maar uit het stille water omhoog en
recht voor ons ontwaren wij het stadje Banda-Neira, amphitheatersgewijs tegen het gebergte gebouwd, de Witte huisjes en
terrassen bijna geheel verscholen in het groen. Boven het stadje
op een bergplateau een middeleeuwsch kasteel, een steepen
citadel met gekanteelde muren en ronde hoektorens, het fort
Belgica.
Lange smalle prauwen, belangs genaamd, bemand met niet
minder dan zes en dertig roeiers van eenzelfden kampong onder
commando van het kamponghoofd, die rondbladige pagaaien
hanteeren, schieten van alle kanten op ons af. Het spelevaren
dezer lieden, die met verbazende snelheid en handigheid hun
vaartuigen vlak voor den boeg van ons snelvarend schip doen
glijden, houdt onze aandacht geboeid, totdat onze boot meert
aan den houten landingssteiger, waarvan men de palen meters
diep ziet wegschemeren in het kristalheldere water.
In Banda-Neira zelf wandelt de Nederlander, die nog niet
geheel in materialisme is verstard, rond in vrome aandacht voor
dit brok historie, onder den indruk van het groot verleden

zijner vaderen en ondanks de onwaarschijnlijke hitte somwijlen
huiverend van emotie bij het aanschouwen van Hollandsche
huizen, van Hollandsche graven en Godlof ook nog van de
Hollandsche driekleur in dezen uithoek der aarde. Hier treden
wij het kleine kerkje binnen met zijn gebeeldhouwden preekstoel en zijn granieten grafzerken, waarop de bekendste namen
uit onze koloniale geschiedenis. Hier vinden wij dwalend door
het kleine stile stadje nog een Dwarsstraat en een Kerkstraat
en op de deuren der vervallen oud-Hollandsche huizen nog de
namen van Delmaar en Versteeg, eens roemruchte perkeniersgeslachten. Hier staan wij stil voor de ruime oud-Hollandsche
behuizing, waar eens een resident troonde, later een assistentresident en nu nog slechts een civiel gezaghebber. Want de
notenperken, die eertijds Banda's glorie waren, zijn geheel in
verval geraakt en aan verwaarloozing prijs gegeven en de welvaart, die de cultuur van muscaat-noten en foelie eens aan de
perkeniers schonk, is sinds lang verdwenen. Sic transit. . . !
Maar Baddillah is de kapitein der Arabieren en Baddillah is
de ongekroonde koning van Banda. Hij bezit millioenen en een
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harem en twee lintjes van het Gouvernement. Ook een wortelneus, slimme oogjes, aardige dochters en een museum. Dit
laatste moeten wij natuurlijk gaan bezichtigen. Het bevat uitsluitend prullen. Doch tegenover het museum in de nauwe steeg
ligt de handelszaak der gebroeders Baddillah en deze is in waarheid het museum, waarheen de slimme oude vos ons hebben
wil. Er is van alles to koop in die handelszaak, bamdoedoozen
versierd met schelpen, armbanden van akar bahar tegen rheumatiek, paradijsvogels met een haarziekte, leelijke nieuwe sarongs,
echte en valsche parels, van de laatsten 't meest, vreemdsoortige
schelpen onder glazen stolpen, maar in een zijvertrek ook een
collectie porcelein, waarvoor een liefhebber of verzamelaar in
verrukking staat. Ik denk zoo, dat de oude Baddillah in het
verarmde Banda voor luttele guldens zijn collectie in den loop
der tijden aan de onnoozele of in geldbenauwenis zittende
eigenaars zal hebben ontwrongen. Hij verkoopt ons nu het een
en ander voor fancy-prijzen. Een halssnoer van wat misschien
parels zijn slijt hij voor duizend gulden aan een mijner medepassagiers, een rijken Chinees uit Semarang.
In de voorgalerij der voormalige residents-woning wordt ter
onzer eer de Tjakalele gedanst. Dat zijn schermutselingen of
spiegelgevechten, voornamelijk bestaande in woeste sprongen
en een oorverscheurend gebrul. De spiegelvechters zijn uitgedost met koperen helmen, koperen harnassen en lange schilden. Voor wie, blank en gekleurd, op een der muscaatnooteilanden is geboren, is de Tjakalele de dans der dansen, het
nec plus ultra van opwinding en hartstocht. Wij, zonen van
koude Noorderstranden, vinden het alleen maar een zonderling
schouwspel en hebben er spoedig genoeg van.
Maar tijdens ons verblijf is er ook voor ons een attractie
van den eersten rang, namelijk de be/ang-wedstrijden in de baai.
De bevolking van het kleine Banda is verdeeld over vijf kampongs. Vier dezer kampongs, die elk voor een der vier mededingende prauwen de bemanning hebben geleverd, zullen met
elkaar kampen. De vijfde kampong mag niet meedoen, omdat
zijn jonge koningin dat bij wijze van straf aan haar onderdanen
heeft verboden om een of ander vergrijp. Daar deze wedstrijd
maar eens in het jaar wordt gehouden en daarbij de eer der
kampongs op het stel staat, is dit voor die onderdanen inderdaad
een zware straf. Maar ook een bewijs, dat er nog streken zijn,
waar de vrouw ook yonder stemrecht nog de broek aan heeft,
196

hetgeen de lezer figuurlijk dient op te vatten, want men kleedt
zich in dit warme land, óók koninginnen, uiterst summier.
De wedstrijdbaan is naar schatting omtrent vier kilometer
lang. De roeiers doen zestig slagen in de minuut ! Een prestatie,
waarover men zich ondanks den buitengewoon krachtigen bouw
der roeiers toch mag verbazen. Aan de sportiviteit der heeren
ontbreekt naar onze begrippen overigens nog wel het • een en
ander, zooals wij aan de startlijn kunnen constateeren. Als
starter fungeert de civiel-gezaghebber, omdat hij de eenige
sterveling is op het eiland, wiens eerlijkheid of liever onpartijdigheid boven verdenking wordt geacht. Maar nu die start ! Telkens
als er in een der mededingende prauwen wordt gedacht, dat
de jury haar aandacht elders heeft, wordt er met heimelijk
pagaaien een paar decimeters vooruitgeroeid. En telkens moet
dan weer het zuiver richten op een lijn worden herhaald. Ook
dient elke boot eerst zorgvuldig te worden onderzocht en de
zes en dertig roeiers geteld. Want het wil nog wel gebeuren,
dat anders tijdens de race clandestiene krachten uit het ruim
plegen op te duiken am een handje te helpen! Wij volgen in
een snel varende motorboot den strijd en aan het eindpunt
treffen wij de favorieten, die inmiddels de race hebben gewonnen,
hetgeen hun voor de rest van den dag een bijna ononderbroken
vreugdegehuil ontlokt.
Als we weer aan boord van ons schip terugkeeren, vinden we
de dekken vol met inheemsche en ettelijke Europeesche Bandaneezen, die onze groote moderne boot met veel belangstelling
hebben bezichtigd. Het scheepsorchestje speelt en de dochters
van Sech Said bin Harim Baddillah dansen een walsje met den
tweeden stuurman en met eenige ondernemende passagiers.
In den namiddag beleven we weer even het beklemmende
moment, als de boot ander het loeien van de stoomfluit zich
langzaam van den steiger losmaakt. Onze muziek speelt het
Wilhelmus en wij aan boord zingen zoo half mee. Maar de
Hollanders op den wal zingen het geestdriftig en zij juichen
en zij schreeuwen hoera en doen gek enthousiast in onze cynische oogen. Zij zijn dankbaar geweest voor ons bezoek, vanavond nog een fiksche brandy en morgen weer de stilte en
alleen ! Wij varen weg van de afstammelingen der Delmaar's
en Versteeg's en van het handjevol rasgenooten, dat Banda
voor ons blijft bewaren, minder als een waardevol bezit dan
als een schoon souvenir.
197

Maar ook herinneringen heeft een yolk noodig om te leven.
Onze schoorsteen braakt roetzwarte wolken. Tegen den
laaienden avondhemel verheft zich dreigend en somber de Goenoeng Api en staart ons na uit zijn onheilspellend krateroog.
Voile kracht vooruit ! In de schemering is het kleine, arme,
vergeten Banda spoedig aan den gezichtseinder verdwenen.
Boeton. Deze plaats is volgens de reisgidsen een voorbeeld
van de snelle ontwikkeling der zoogenaamde buitenposten.
Maar daarmee houdt de belangrijkheid voor den toerist ook op.
Het plaatsje is nog ongezelliger dan Gorontalo. De hitte lijkt
hier nog grooter dan elders, ondanks de vegetatie is er geen
schaduw te bekennen, de daken der huizen zijn van plaatijzer.
Er wonen maar een paar Europeanen. Een dezer zit aan een
warong, als ik voorbijwandel. Zes leege bierflesschen staan
naast hem. Aan de zevende is hij juist bezig. Hij noodigt mij
uit hem te heipen en het feit, dat ik over vijf minuten weer
aan boord moet zijn, acht hij van geen belang. Niettemin bied
ik weerstand aan de verleiding om op Boeton achter te blijven
en hij blijft alleen met zijn bier.
Er is een optocht georganiseerd met den pasar als uitgangspunt. Daar is yea yolk, dat zich aan den stoet vergaapt. Deze
bestaat uit operette-figuren, gedost in de zonderlingste costuums. Al tandakkend wordt voortgeschreden. Achter in den
stoet wordt een goudgele pajong gedragen, benevens een moderne damesparasol. Onder de schaduw dezer beide voorwerpen
schrijdt een in een zwart colbert gekleed heer, versierd met
gouden biezen, die naar het uinrlijk het midden houdt tusschen
een tramconducteur en den man, die thuis de waterleiding komt
opnemen. Dit is de sultan van Boeton. Wij houden hem onze
foto-toestellen onder den neus en hij glimlacht verlegen.
Eenige uren later varen wij door straat Boeton, een zeer
nauwe zeestraat, zoo nauw, dat wij de vreugdekreten der inboorlingen op beide oevers duidelijk hooren. Door de Bandazee stoomen wij nu weer voile kracht terug naar Java. Onze
Molukken-reis is ten einde I
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ENS ben ik op een luxe-boot voorzien van de allernieuwste

gemakken wekenlang rondgevaren door den Indischen
archipel. De route verschilde niet veel van die, waarlangs
ik den lezer in de vorige hoofdstukken heb geleid. Maar het
was een zeer bijzondere reis, want het was de eerste vacantievaart door de Paketvaart-maatschappij op touw gezet om Indische menschen van Java eens wat van Indie te laten zien.
Want daar zijn „Indische" menschen (het zijn er velen), die
tien, vijftien en soms ook wel twintig jaar in Batavia, Soerabaja
of Semarang hebben gezwoegd en dan naar het vaderland terugkeeren zonder van dat ontzaglijk rijk van Insulinde veel meer
te hebben gezien dan de stoffige straten en wegen hunner woonplaatsen. Zoo hadden wij dan ditmaal de bloem van Indies
ambtelijke bonzen en handelsmagnaten aan boord, onze komst
was overal tevoren aangekondigd, overal werden wij officieel
ontvangen en op het neusje van den zalm der locale attracties
onthaald. Dit laatste maakte gelukkig goed wat de officieele
ontvangsten ons aan zuivere beelden van het gewone leven
onthielden, want wij kregen van die locale gebruiken en feestelijkheden nu meer te zien dan mij als eenvoudig alleenreizend
toerist ooit ten deel was gevallen. Als luxe-passagiers, die overal
waar zij kwamen Wilhelmussen verwekten en eerewijn en feestgerucht, die overal, in welke onuitsprekelijke oorden ons schip
ons ook mocht brengen, toch altijd op dat schip ons eigen
wereldje meevoerden van jazz-muziek, mondainen kout, radioberichten, bridge-partijtjes en dinergeneugten, ondervonden wij
echter maar heel weinig, wat het leven van alledag beteekent
voor die laridgenooten, die op deze buitenposten moeten leven,
en die wij nu ook al niet in hun gewone doen aanschouwden
maar in hun pakean-deftig (zooals in Indie feestkleedij wordt
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genoemd), opgewonden en verheugd over zoo talrijk en zoo
ongewoon bezoek.
Maar wie oogen en oogen goed openzette, besefte toch ook
zelfs op deze reis ondanks dat pakean-deftig, die opgewondenheid en dat feestrumoer, van het leven op de buitenposten de
keerzijde der medalje. Daar was in het welkomstvertoon en in
de afscheidsbetoogingen nog iets anders dan alleen verheugenis
over welkome afwisseling, daarin school ook het besef der
eenzamen, dat zij het er vandaag van moesten nemen, omdat
het morgen weer te laat was en voor jaren misschien voorbij !
Wij moderne menschen in onze rumoerige steden klagen
over het jachtige en het daverende leven om ons heen, dat
onze zenuwen vermoordt en dat alleen nog met broom en
met Coue valt bij te sloffen. En de een of ander dier moderne
lijders, al of niet in after-dinner stemming, klaagt u zijn nood
over de verschrikkingen van zijn bestaan, over zijn aspiraties
naar een Robinson-Crusoe-leven, over de zegeningen der eenzaamheid, denk eens aan, ver weg van alle menschen ! Stuur
hem naar Gorontalo of naar Ternate of naar Boeton. Tien tegen
een, dat na een jaar geen enkele hoeveelheid broom hem nog
zal helpen en dat hij zijn leven zal wagen om een dozijn blanke
menschen te hooren praten en vrachtwagens te hooren donderen
over het asfalt. Wie op zulke buitenposten moet leven en dat
kan, is een bijzonder mensch. Wij met onze tea's, onze dancings,
onze diners dansants met en zonder candle-light, wij, die niet
kunnen buiten ons ochtend- en ons avondblad, die onzen neus
ophalen voor oudbakken kadetjes en verbazend uit ons humeur
raken, wanneer het electrisch licht een kwartier niet Brandt door
kortsluiting of iets dergelijks, wij zijn niet de pioniers, die het
in Gorontalo zouden harden. Wij kunnen al die dingen, die wij
met den mond zoo verachten, tenslotte toch niet missen, maar
een zwak besef daarvan dringt tot ons door, wanneer wij ter
plaatse iets hebben gevoeld van de ontzaglijke melancholie der
buitenposten. De menschen, die daarginds wel kunnen leven
zonder moreel en geestelijk achteruit te gaan, moeten bijzondere
menschen zijn, nog niet bedorven door wat euphemistisch beschaving wordt genoemd dan wel in staat zich daaraan te ontworstelen, menschen, volkomen gezond naar lichaam maar ook
naar den geest, die hun steun moeten vinden in plichtsbesef
en eigen zedelijke kracht. En daarom reeds alleen- verdienen zij
onze bewondering.
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Want er zijn er ook, die het daar alleen maar uithouden,
gerugsteund door de whiskey-flesch of door zeer oude Hollandsche jenever. Dat zijn de zoogenaamde zwakken. Hij, die zonder
te wankelen, weken, maanden en jaren de avonden heeft zien
dalen over de moerassen van Gorontalo of de zon heeft zien
verdwijnen achter den Vuurberg van Banda, zal den eersten
steen naar hen werpen.
Voor de blanke menschen op die buitenposten, die daar in de
eenzaamheid leefden in de beklemmende omgeving van Alfoeren, Toradja's en gestrikte kannibalen, was de komst van ons
luxe-vacantie-schip een groote emotie in hun bestaan. Eensklaps
was daar in hun isolement de beschaving tot hen gekomen in
den vorm van een moderne mailboot, bevolkt met een paar
honderd mannen en vrouwen uit die groote en rumoerige centra, die zij in hun herinnering als „de" beschaafde wereld hadden
geidealiseerd.
Juist onder deze omstandigheden was het mogelijk van het
leven deter pioniers misschien meer te begrijpen en te raden
dan anders het geval ware geweest. De komst van ons schip
beteekende voor hen een feestdag, muziek, leven, conversatie
voor een half jaar, de aanblik van electrisch licht, het genot
van, let wel, koude dranken, maar vooral het contact met andere
blanken, andere stemmen, andere gedachten. Want evenals wij
overal kwamen om te bezichtigen, zoo waren ook wij of liever
was onze drijvende woning overal ter bezichtiging gesteld. En
zij maakten daarvan het gretigste gebruik, strekten hun ontdekkingstochten uit over het heele schip. Vaders expliceerden
hun kinderen aan onze fans en aan onze ingebouwde waschtafels de wonderen der techniek en bleven zelf in verbazing
staan voor den jazz-drummer van ons orchestje en verzadigden
hun oogen aan jazz en swing, die bij geruchte vernomen wonderen der beschaving.
Interessante studies kon men maken in de conversatiezalen.
Daar waren de dames van den wal neergestreken in hun mooiste
japonnen van vele jaren terug. Die keken zich de oogen uit
naar hun bevoorrechte zusteren aan boord, die de nieuwste
snufjes droegen van de modehuizen uit Batavia en Soerabaja,
j a zelfs uit Parijs. Geen modeblad was ooit boeiender, geen
modeplaatje interessanter dan deze onverwachte mode-show,
die zij zagen bij ons aan boord.
De losbol van de negorij was gewoonlijk niet weg te slaan
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van de Bar van het schip. Die moest in luttel tijds meer kouden
drank naar binnen werken dan men voor mogelijk zou hebben
gehouden. Zijn jarenlange verlangens naar koud vatbier gingen
hier voor enkele uren in vervulling, zijn vizioenen van Wein,
Weib and Gesang, die hem zoo lang in de eenzaamheid hadden
vervolgd, werden hier voor een paar oogenblikken tot werkelijkheid. En wanneer het uur van scheiden was gekomen, dan
was voor dezen jongeman de scheepstrap een bijna onoverkomelijk obstakel.
Maar in de conversatie-zaal vereenigden zich na hun ommegangen ook de echtgenooten van de dames in de oud-modische
jurken en zij schoven naast hun vrouwen in een grooten kring
en samen zouden zij het er eens van nemen. Buikige flesschen
met angoer-poef (champagne, lett. poefwijn) werden aangedragen
door de onverstoorbare Chineesche boys en uit zeer degelijke
portemonnaies betaald. Bij het derde glas van het prikkelende
vocht, waarvan zij den smaak bijna hadden vergeten, kwamen
er reeds allerlei optimistische toosten op hun spoedig verlof
of overplaatsing naar Java of andere plots acuut geworden verlangens, totdat dan de tot vertrek manende dreun van onze
stoomfluit hen terugwierp in de realiteit van hun negorij.
En dan vertrokken wij. Dan dreef ons schip zoo haast
onmerkbaar van den wal en werd de geul tusschen hen en ons
al breeder. Dan werd er zoo hier en daar gemompeld van partir,
c'est mourir un peu. Want voor hen, die achterbleven, beteekenden
wij met al ons goedkoop lawaai en frivoliteit nochtans het Leven,
het bonte, vroolijke en schitterende, dat verdween in den donkeren nacht. En ik stel mij voor, dat de losbol naar de plaatselijke
soos of naar zijn bungalow is gestruikeld en lauwe brandy
heeft zitten drinken om de illusie nog wat langer to doen duren,
en ik verbeeld me, dat de oud-modische dames en haar mannen
gearmd en zwijgend op de kade onze schuit nog lang hebben
nagestaard, totdat het licht van de rumoerige dekken en uit
de honderden patrijspoorten maar flauwtjes nog zichtbaar was
en de kade zelf reeds lang in diepe duisternis was teruggezonken.
En daarop zijn ze toen waarschijnlijk ook gegaan den pikdonkeren weg door het bosch of langs de klappertuinen en het
moeras naar hun huizen met de walmende olielampen, waar je
alleen de krekels hoort en de stilte.
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Het vertrek uit Jan Oost.

de meesten van hen, die daarginds hebben gewerkt,
komt vroeger of later het oogenblik, waarop ze hetzij
slechts voor een verlof hetzij voorgoed van Indio afscheid
nemen. En zulke oogenblikken zijn voor Indische menschen
meestal van zooveel beteekenis, dat ze later steunpunten blijven
voor de herinnering aan lang vervlogen jaren.
Er is aan zulk een afscheid van Indio een zeer prozaische
kant. Daar is allereerst het vraagstuk der passage, welke boot,
welke hut ! Ook in Indio zijn er van die geprivilegeerde menschen, wie zelfs deze beredderingen geen moeilijkheden en zorgen baren. Zij weten een jaar, een half jaar tevoren reeds precies
den datum van hun verlof, zij hebben lang tevoren de boot
gekozen, die naar hun meening het summum van comfort en
genoeglijkheid zal bieden, zij zijn persoonlijk aan boord de
hutten in oogenschouw gaan nemen, die voor het herbergen
hunner geeerde persoonlijkheden in aanmerking zouden komen
en zij hebben daaruit de aangenaamste gekozen, niet zonder
intusschen nog ettelijke malen van gedachten te zijn veranderd,
tot wanhoop van passagekantoren en administrateurs. Maar de
meesten, die Indio verlaten, hebben tot zulke voorbereidingen
geen tijd en geen gelegenheid. Vooral voor den handelsman
komt dikwijls het langbegeerde en langberaamde verlof en soms
zelfs het definitieve vertrek plotseling, omdat zijn zaken hem
niet wilden loslaten en hij nu opeens toch de mogelijkheid ziet
om te vertrekken. In de drukke reismaanden zooals April en
Mei gaat het dan in de eerste plaats om de passage zelf, en
als er dan eindelijk een hut is geboekt, dan is het zwaarste
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pak van het hart en kun je in het veilige gevoel dat je in elk
geval meegaat probeeren om nog wat beters te krijgen dan het
passagekantoor je oorspronkelijk heeft toegewezen. Dat lukt
meestal niet, doch ook als het eenmaal zoo ver is, dat men de
nadeelen ondervindt van een hut bij de machinekamer of naast
die van een familie met drie schreeuwerige spruiten, dan is toch
het feit, dat de boot in de goede richting vaart, zooals dat
Hollandwaarts heet, meestal een groote troost.
Dien prozaischen kant van het afscheid, waarvan ik hierboven sprak, ondervindt men bovendien dubbel en dwars bij
het houden van de vendutie en dezelver afrekening, bij het
uitklaren van koffers, het invullen van vrachtbrieven, het sluiten
van noodhavenverzekeringen en het zoeken naar en het huren
van zeebaboes en dergelijke beslommeringen meer. Men ondervindt hem zelfs ook bij het maken der officieele afscheidsvisites,
bij de uiteterijtjes, bij de laatste strubbelingen met de belastinlastingen, enzoovoort.
Maar daar is bij zulk een afscheid ook plaats voor andere
gedachten. Meestal lang te voren is het reeds begonnen met
een vage hoop, die is overgegaan in de langzaam groeiende
zekerheid, dat het er werkelijk van zal komen. Het moederland
en alles wat daar aan dierbaren en dierbaars werd achtergelaten,
zooveel jaren in een apart hokje van het hart bewaard, komt
nu opeens in telkens scherper en lokkender beelden voor den
geest te staan. Plannen worden gemaakt en dat is reeds een
genot voor hen, die niet uitsluitend van de realiteit maar ook
van vooruitzichten weten te genieten. Brieven worden geschrey en en opgetogen antwoorden ontvangen van ouders, grootouders, ooms en tantes. Reisgidsen worden aangevraagd en
bestudeerd. Reisgidsen bestudeeren, reizen uitstippelen, welk
een ontzaglijk genoegen, ook al worden die reizen, eenmaal
in het moederland aangekomen, misschien nooit gemaakt.
Namen als Montreux en San Moritz, Parijs en Noorsche fjorden,
wintersport, Deauville, alles heerlijkheden onthouden uit den
mond van teruggekeerde bevoorrechte verlofgangers, zij worden ook lichtende plekken in de toekomstplannen van hem,
die gaat vertrekken. Hid is onverbeterlijk optimist, hij verwacht
van het moederland en van Europa de vervulling van jarenlange wenschen en droomen, hij zegt tegen zich zelf of tegen
moeder de vrouw, dat ze dit misschien wel kunnen doen en
dat misschien wel zal lukken en nog wat anders misschien erg
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zal meevallen, ook in de niet zeldzame gevallen, dat hij heel
goed weet, dat zijn verloftractement hem in de plaats van
Deauville slechts Zandvoort of Katwijk aan Zee kan verschffen
en hij ergens op Duinoord of op een Amsterdamsch bovenhuis
van de Noorsche fjorden zal moeten droomen.
Maar ach, wat zou het. Deze tijd van al of niet fantastische
plannen en van verheugenis op weerzien en geneugten behoort
immers tot de heerlijkheden van verlof of repatrieeren. Het is
reeds het voorspel van de gezondheidskuur, die de Indischman
en de zijnen zullen ondergaan. Want plannen en illusies zijn
voor hen, die kinderlijk genoeg zijn om ze te maken, soms
even heilzaam als de werkelijkheid.
Eindelijk staat die werkelijkheid pal voor de deur ! Nog
veertien dagen, nog een week, nog een etmaal. Lange avonden
hebt ge met uw vrouw zitten overleggen of ge nog toe kunt
met uw glimmend blauw colbertje van zes of zeven of acht
j aren terug, dat dank zij een in Jan Oost aangekomen embonpoint u het aanzien geeft van een knakworstje, dat hier en daar
uit zijn etui is gebarsten, of dat het daarom noodig zal zijn
in Marseille alvast een confectietje te koopen, opdat de familie
u niet al te shabby zal vinden. Nu wordt ook Lang en breed
gewikt en gewogen of Truusje hier een nieuwe regenjas moet
hebben dan of gewacht kan worden tot de Bijenkorf of een
dier andere beproefde vaderland8che magazijnen. Het toilet van
„baby" is een onderwerp voor veel discussie, die een glinstering
brengt in de oogen van uw vrouw en een blos op haar in Indie
verbleekte wangen.
Eindelijk is daar de dag waarop we den langen weg naar
Tandjong Priok zijn gegaan om afscheid te nemen of te vertrekken. Op de promenade-dekken van de mailboot is het eivol.
Zij, die weggaan, staan omringd door kleine of groote groepen,
al naar gelang hun populariteit of hun positie. En telkens komen
er nog nieuwe afscheidnemers bij, die handen drukken, bloemen
overhandigen en dan zwijgend wachten met of zonder afscheidsdronk in de hand. Dit afscheid is eigenlijk een soort van staande
receptie, veel bloemen en bijna niemand zegt, wat hij denkt.
Daar zijn natuurlijk degenen, die het aan het hart gaat, dat ge
vertrekt, daar zijn ontelbare anderen, die beleefdheidhalve acte
de presence komen geven en omdat 't zoo hoort. Want Indisch
gebruik brengt mee, dat ge wegbrengt en wordt weggebracht.
Het bekende signaal: drie stooten op de scheepsfluit en het
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is voorbij ! Bij den eersten stoot dringt alles van boord, wat
niet meevaart op de lange reis en bij den derden stoot is er
al een beetje water tusschen den scheepsromp en de kade. Nu
komt er over en weer nog veel geroep van hartelijke en van
onbeduidende dingen, fototoestellen worden gericht, aan boord
is een kind zoek en wordt gevonden, velen op de kade, wie
de brandende zon te machtig wordt, schuiven, nu aan de beleefdheid is voldaan, ijlings naar hun wachtende auto's, de
hartelijken en de enthousiasten blijven nog lang wuiven, totdat
gezichten niet meer te onderscheiden zijn en armen en zakdoeken nog slechts automatisch op en neer gaan.
Maar de passagiers staan aan de reeling. Voor hen begint
nu stilzwijgend het eigenlijke afscheid van Jan Oost. Niemand
heeft behoefte om te praten. Zelfs de oppervlakkigste heeft nu
genoeg aan zijn gedachten. Voor den een is het een goed land
geweest, voor den ander een slecht. Dat gaat zoo overal voor
alle menschen. Hier heeft het afgehangen van de spijsvertering,
van de bezuiniging, van de suiker of de koffie of de rubber
of de thee, van de ontmoeting met een malaria-muskiet of met
een vrouw, van een of anderen chef op een of ander bureau
van een of ander departement, van het toeval of van koel
berekend overleg. . .
Over alle passagiers, die aan de reeling staan, strijkt de
melancholie, die den mensch bekruipt, wanneer hij de plek
verlaat, waar hij heeft geleefd en gewerkt, vreugde gesmaakt
en tranen gestort, misschien een der zijnen en in elk geval
iets van zichzelve achterlaat, de plek, waar voor korter of voor
langer in de oneigene tropen zijn tweede Hollandsche vaderland
is geweest.
Daarom is het, dat de passagiers met gevoelens, die zij niet
ontleden maar die hun ziel bewegen, blijven turen naar Indies
bergen, die in het verschiet verdwijnen.
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HOOFDSTUK XXXV
De blijvers.

AAR is in ons Indie een kleine groep van landgenooten, — maar toch grooter dan ge misschien zoudt denken - die ofschoon volbloed Hollanders, ofschoon ook
financieele overwegingen hen niet beletten om naar het vaderland terug te keeren, toch onder de palmen hun levensavond
slijten, kalm en welbesloten, en die daar willen sterven, zonder
heimwee naar het land, waar eens hun wieg stond. Dat zijn
de blijvers.
De blijver, dat is de man, die op zijn achttiende jaar in Indie
is gekomen, die in veertig lange jaren een of twee keer met
verlof is gegaan, die het Indie heeft gekend van voor van Heutsz,
toen er gratis pait werd geschonken in de logementen en alle
vreemde Oosterlingen 's avonds met een lichtje moesten loopen,
die over gouverneur-generaal Rooseboom praat zooals wij over
Van Limburg Stirum of de Graeff. De blijver, dat is de man,
die ofschoon hij naar stand en middelen auto moest houden,
nog altijd in een taxi of een deeleman rijdt, die in zijn huis
wipstoelen conserveert en goudvisschen in den mandi-bak, die
zijn huisjongen en zijn kokki al twintig jaar in dienst heeft
en door zijn bedienden wordt aangesproken met Toewan Besar.
De blijver spreekt in den regentijd van „guur" weer en draagt
op koele dagen een overjas.
Wat houdt dezen man in Indie, wat weerhoudt hem terug
te keeren naar zijn eigen land? Ach, is het nog wel zijn eigen
land, dat koude land daarginds, waaraan niets hem eigenlijk
meer bindt? Dat is zoo heel geleidelijk gegaan, een proces van
tied en afstand! Twintig jaar geleden heeft hij voor het laatst
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in het vaderland rondgeneusd. Zijn moeder vond hij niet meer
terug, misschien ook wel niet meer zijn vader. Broers en zusters
en de rest hebben hartelijk gedaan, toen ze hem zagen en voor
de geschenken, die hij meebracht, sigarenkokers van gevlochten
bamboe voor de mannen en paradijsvogels voor de vrOuwen,
is hij zwaar bedankt. Maar daarop is de belangstelling geluwd.
Weliswaar hebben broers en ooms en neven hem op den schouder geklopt, te eten gevraagd, gezegd, dat hij maar moest aanloopen zooveel hij verkoos, dat hun huizen voor hem openstonden, enz. Die vriendelijkheid was niet gehuicheld, maar in
stilte voelde hij wel, dat ze toch iets anders was dan de weldoende hartelijkheid van gelijkgezinde, liefhebbende menschen,
wier gezicht van binnen uit opklaart als ze je zien en die belang
stellen in je leven en in je werk. Zijn belangen waren niet de
hunne, zijn wereld en zijn levensvisie verschilden te veel van
wat zij voelden en begrepen. Hij was en bleef de Indischgast,
die opdook uit en terugging naar een onbegrepen bestaan.
En in veel andere opzichten is 't hem toen ook niet zoo
meegevallen. In de nauwe steden, in de nauwe straten met
hun hooge huizen heeft hij zich beklemd gevoeld, hij, die den
of vijftien jaar lang te voet en te paard zijn onderneming heeft
doorkruist, boven zijn hoofd de ijiblauwe luchten, rondom de
bergen en de wijde oneindigheid van het Indische land, hij, die
koning was op zijn land, die troonde in zijn huis met de
paleisachtige ruimten aan den rand van het ravijn, waardoor
bruisend de bergstroom omlaag rolde, hij, die beval over tallooze menschen en heerschte over de hemel weet hoeveel bouws.
Het heeft hem moeite gekost om te wennen aan de kleine
kamers in de kleine huizen, waar hij familiebezoeken heeft afgelegd, gezeten op ongemakkelijke stoelen, waar zijn verzoek
om een splitje als een buitensporigheid heeft geklonken, die
het heele huis in beweging heeft gezet en waar hij zijn eigen
stem vreemd hard heeft hooren dreunen in de popperige vestibuletjes, wanneer hij vroeg of de „njonja" thuis was en zijn
hoed en jas meteen in de armen heeft gedrongen van een verschrikte daghit, die het later weer aan haar mevrouw heeft
verteld.
Ook het losse leven, dat hij toen heeft geprobeerd, is een
teleurstelling geworden. Vrienden had hij niet meer, want die
het eens waren geweest, hadden intusschen andere ideeen
gekregen, die strookten met hun betrekkingen of vereischte
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levenshoudingen, maar niet meer met de zijne. Een toevallige
of per briefkaart geregelde ontmoeting, die begon met handdrukken en uitroepen van verrassing, een gesprek, dat geteerd
heeft op gemeenschappelijke herinneringen en wat nieuwsgierigheid, waarin vender niets is gezegd van alles, wat hij zich
had voorgesteld, dat geeindigd is met een vluchtige uitnoodiging
om kennis te komen maken met in hem onbekend gebleven
huwelijken verkregen vrouwen en kinderen, dat was alles, wat
zij konden geven. En toen heeft hij zich met nieuwe vrienden
of met een tegen het lijf geloopen collega-verlofganger vermaakt op plaatsen, waarvan de valsche schijn hem maar een
week heeft geboeid.
Ontgoocheld is hij tenslotte weer op de boot gestapt en in
zijn hart blij, dat hij met goed fatsoen zijn verlof had afgewerkt.
En zijn volgende heeft hij laten voorbijgaan, omdat zijn zaken
of zijn bezigheden hem terughielden, niet onverbiddelijk maar
net genoeg om voor zich zelf een reden te hebben. Vroeg of
iaat is daarop de blijver getrouwd, meestal met een Indisch
meisje, dat evenmin zijn gedachten terug kon voeren naar het
oude land. Van zijn kinderen heeft hij er enkele begraven onder
de palmen. De anderen zijn gegaan naar Holland, toen hun tijd
gekomen was om te leeren, maar ze zijn weer teruggekomen,
gehoor gevend aan den „call of the country", die als een vaste
wet onverbiddelijk schijnt terug te roepen alien, die daarginds
zijn geboren. Ze hebben zich gevestigd en zijn op hun beurt
getrouwd, weliswaar overal verspreid maar toch in Indie en de
meest nabije kan hem, als 't noodig is, in twee dagen wel bereiken. Misschien is ook zijn vrouw hem wel ontvallen en wie
anders dan hij moet zorgen voor bloemen op haar graf.
De blijver heeft Indie lief om het land zelf en om wat het
voor hem is geweest. De blijver is altijd oer-conservatief en
zijn oogen bliksemen als hij het heeft over de verslappende
methodes van den modernen tijd en over ware of vermeende
verkorting van ons gezag. Hij zegt, wat hij meent en omdat
hij alleen maar meent wat recht en goed is, stelt hij nooit een
wachter voor zijn tong. Hij heerscht over zijn menschen, zijn
bevelen in de landstaal geeft hij zacht maar onherroepelijk,
tegenspraak is hem onbekend. Hij is streng, rechtvaardig en
genadig. En hij wordt onvoorwaardelijk gehoorzaamd en. . .
bemind. Want ondanks alles houdt hij van den bruinen man
en de bruine man, althans de oudere en verstandige, die voor
209

hem hurkt, houdt van den ouden Toewan Besar. Hij weer, dat
deze hem begrijpt en dat hij op hem kan rekenen, meer dan op
die anderen, die onbegrijpelijkerwijs hem houden voor wat hij
niet is en van hem willen maken, wat hij niet kan zijn.
Wanneer zijn tijd gekomen is, kiest de blijver zich een woonplaats voor den ouden dag, een stille plek ergens in de koele
bergen, een plaatsje, waaraan hij aangename herinneringen heeft
van vroegere „hari besars" maar als het eenigszins mogelijk is,
toch daar, waar hij uit zijn voorgalerij de bergen of de vlakte
kan zien, waar hij zijn leven heeft gewerkt. Zijn gewoonten
zijn dezelfde gebleven, vroeg op en vroeg naar bed, bediend
door zeer oude getrouwen, die zijn wenschen raden voordat
hij ze zich goed bewust is. Overdag maakt hij zijn vaste wandeling; drinkt zijn paar glaasjes pait en speelt op de soos hombre
met lieden van zijn tijd. In zijn courant interesseert hem eigenlijk
alleen de rubriek Indie, in Europeesche zaken stelt hij geen
belang. Oneindig belangrijker lijken hem de oogstberichten van
de rubber en de thee. Een enkele maal in zijn stille huis of
tusschen jonge menschen voelt hij zich ontzaglijk eenzaam,
maar niemand, die daarvan lets merkt aan zijn dorre, roestige
figuur.
Holland is voor hem bijna een klank geworden. Seals, als
tegen zijn zin, last hij zich bewegen om er over te praten en
dan noemt hij namen uit zijn herinnering, van menschen en
van dingen, die al lang zijn vergeten. En als hij even de oogen
sluit om zich dat te binnen te brengen, dan trilt in zijn binnenste
misschien nog wel een kleine emotie, misschien ook niet. En
toch, ondanks deze vervreemding, is hij in dat verre tropische
land, een oerstuk Holland, dat zijn aard nimmer verloochent,
den aard van de taaie, wilskrachtige pioniers van de lage landen
bij de zee, die Holland groot maakten in de wereld.
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